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 عاشااب هءابشىف قحلافلكو لصحو لملاو رعلا قاعت نمو

 وليكري ريهشلا نيدلاىبح ْمحشلا لبكلا
 هيفو غال واباوزلا باصعأ نم املاءالجر هونأ ناكوىرسكىلاب ةبصق نم هللا دج-ر ناك
 ماظعلا سل ىلا لصوو مولعلاو ف راعملا بلطىت مو>حرملا اخ وانابخ انا ورا قوق

 ىوملا هزم ةداسلا لضافالانم ةدافالاو ليصحتلا لع فكعو ماركلا لذاحم لخدو

 ةاضق دحا نجح رلاد.ع ىلوملانم امزالم راصو هداز ىجاب رمشملا ن دا ىح

 هنيبجفف حالو حالصلاو دهزلا هيلع بلغ مث نايلس ناطلسسلا دهعىف ر 5 تعا

 لفتإو كولتسلا حراسم ىلا ك اوكشلا قياضءنع لوحتف حالفلاو زوفلا تايآ

 ةدارالا نسحب ةدم هي اريبلا قامر هلا هللادبع 2 ثلا تكلا ا ةمدخ

 ةسرادمع لاغتشالاو دوهعلاب رش 5غ مش ةدابعلاو دهزلاف هدوهحم عرفتسا و

 تاركتملانع ىهلاو فورعملاب سمالل ىدصتلاو موهفملاو قوطنملاةرك اذمو مولعلا
 ةديك ١ ةبحم هللاءاطع ىلوملا نيبو هني لصحو تارجازلا رجاوزلاب ظعولاو

 ضوفو قر ةبصقىف ةسردم ىنو هيلع تافتلالا ندحي لبقاف ةديدش ةدومو

 ظعبو ةراث سرد هللاةجر ناكف امثرد نيتس مون لك هل نيعو هيلا اهسيردت

 ةبلطلا هيلا دو قيع 3 لكنم سانلا هدصقف را قرلأ وهام كح

 ا( |200 لضف لكزم هيلع اولعتشاو بالطلا هيلع عقتجاو قيس ناكمنم
 5 سانم 8 هسردو هظعوب .سانلا عفتناو هك هموي لاغتشالا نا وه

 هنعو غلا فرشنم هبيسب لات ةلاطبلاو نؤشلا لسالسب ديقم ةلاهجلا بايع ىف . 7
 لاك فرطق هتبادجنرب ناك ءادهب ليبسلا ىلا داغ هاوه هماهع هنا 5 هلانام

 علا عججو لئاسرلاو دعاوقلا مجول ئاسرلاو تنكلا عبتتو 0 لقتل و
 وحنلاىف ىواضببلا 0 حارسش ةفككام ةفرءملاو 0 نه ىوحو هيف رحنو

 قيلاعتهقفلا و نآرقلاريسفتو ثيدحلا ىف هلو ضُئارفلا و قالخالا لعىف افيطل انتمبتكا و

 دهزلا ىف د هللاهحر ناكو ةينمالا لود هتافف ةينملا اهنود ةصوخا ٍلئاسرو

 ناكنم 0 2 ةييرستلا كح ن* ا ناكم لكى قطا ىلع امنت ىو

 لخدو ةيليطئطسق نا هرع را ءاح هل زم وعاو هدنر ولعل 0 تاهبال

 ىريال موحرملا ناكو ىدانب نم ةايحال نكلو همركاو اشاب دمت ريزولا سلحم
 لوقعملاو لوقنلاب لوما عم هيف ثحاببو مولعلا ملعتو ةوالتلا ىلع راتتسالا
 ل وهو ةثايعسلو نينامتو قدح" ةئس لوالاىداج رهذ ىف هللادج- ر قوتو

 ةدايزو ىنسملا هلهللابتك ةدابعلاو دهزلا ىلع



 هت لوالاءزإلا ل

 ةيوبن ةعيرشو ةيدمت ةقرط حرش ىف ةيدو# ةقيرب يعمل باتكلا نم

 مظعالا ريرحت لئاضفلا ىوذ ةدعو نيةقحلا ةمتاملل ةيدجا ةريسفف

 بوسعي نياصاولا ثوغ نيفراعلا بطق مدقالا مامهلاو

 هفيلأت ند عرف ىداملا ديعس ىلإ انال وم نيدحوملا

 ةجرلا بيبص هارث هللا قس (1154) ةنس

 دمعنااو ناسحالا لاحم هيلع ضافاو

 حرشف ةيدمرسلا ةعيرذلاو ةيدجالا ةليسولاب هثماه ىحدق

 قيقحلاىذ ريبكلاربلاو ريرحملا ملاعاةيدمحلا ةقيرط

 دج نب بجر جاملا مهشلا انالوم سيفنلا

 0158 د هفيلآت نم غرف

 فاصنالا نيعب هيا رظن أرما هللا جرف انعو هنع ىضرو هيعس هللاركش

 دساحنم هللاب ذوعاو مصاف الخت ىلع ميعصتلا ىف فور حا
 ىهسو لز /ةنم هعسا لح هرفغتساو ىغبو دسح اذا

 منو ىسح هدو ىقطو هعضوم نع ان ف عا

 ميظعلا ىلعلا هللابالا ةوقالو لوحالو ليكولا

 مالسو نوفصياع ةزعلابركرر نادم

 نيملاعلابر هللدجلاو نيلس رملاىلع

 رولا هس“ ربقفلا اناو

 ىلع ناععو تفر

 ىراصح هرقلا

 (؛4>) و (موم) ةقرملا ةليلخلا فراعملا تراظن ةصخرب عبط

 مادةنس ناضمر هو ١1١1١١ ةنس لوالا عير ؟ ةخرؤملاو

 ةيلعلا ةفالطلا راد ( هفاعص تكرش ) ةعبطمفف

 ةيرج# ( 1818 ) ةنس
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 ةكارابمو #4 9-5 هباثم ةروفغم ةهمود م ةهمأ + ما ريح انلعح ىذلا هلل دجلا ا

 علا دلع انين لبق نم ىنا ,لضفنم منلا لوعتنم اهرخاوا ريخاهلوا ىرداال |

 ةداعسب زاب هتيعبن ىذلا هلسر لضفا ىلع مالسلاو ةالصلاو + ا |

 لا لا 0 ٠ نيرادلا أ

 قاامالا ىوصضصق للا ل صوب هع ىو ةمارخو تاكلهلاو لاوهالا نع

 اود هاحو هوعس مهاوناك نورقلا ريخ ىف ص هياعكاو هلإ ىلعو #2 تاحردلاو ا

 حض واو كم تايبيدبلا ىلجا َّ 3 دعبو #3 ااوركت دادفو اذواق دعم |

 الاكرألا ناو + نافك الا .ناسنالا

 ىحش هثعل رمش دودح ةظفاحم و نيتءايرلا ىدقا

 سابل رخآو ناف ايندلانا * القع تاينيقيلا

 007 لوا «ايضقم انتخ دننلا سالك نم ترعلاو < انتم :ادغو*ناك اهنم

 ةبوشم قارذو روبع نطومو قاقشو قافنرادف ٠ روبقوتو٠ اهرخآو روو |

 اهمهو مرحم لذلاعم اهزع + رورسلاو قاوذالل ةبالس * رورشلاو فلاب
 + مالا ةلاكا منلا ةعانم + مهو مذم 000 مغو ىزخ اهلواف مأوت مقنلا عم

 لالضو رزو اهداّقعاو + لابوو ليو امنوكرف + ننمو 3 اهنحمو نحم اهحنمو

 رورسالو مودب نزحالو * روديافلتخم رهدلاتيأر
 ' ١ ىلا الو ةكولملا ىباق عار وصقام كوللا تدنشو

 ناكولا «لخار فرض :اهناف دتعتلا لغ«دقعتالو. ٠ لئاز لظان

 نباو دادجالا وءاب آلانياغماودت ال و دلل سيل نكلاياعر مهريغك | وناكلةمادتالودلا

 ماف ةلودلاب قثالو

 داعو دادثنءا + روهدلا ةنمارهنءاو روصقلا ةرصايقنءا +دافحالا وفالسالا

 الااهيف سيل اراد ةرخ آلاىفناو * دالبلا ىفاهلثم قل لىتلا + داملاتاذمرانياو.

 ليدبتلا جضنأ|دنعو ديدصلا عيبانو ديدحلا عماقم شطبلا مظعو * يف تاذعإ



 اسوس "اوف ىشاز و ريريص و -_ نأ ل اولا اه مازت هنمو ع ككل امس 0 يلا اا
 تت
! : 1 ! 

 : يدل ةقبرطلاب 0 ل كلا ناكل * ميقعلا داقتعالا ع 0 نمو ىصاعلا 1 2 ٠

 "وف جتا ةيدحالا ةريسلاو ١١ ىلع ضكلاو « ماوقالا هوجو دداوساو « مادقالاو ىصاوتلاب قضالاو ملدا ١

 عدمكاخاو لكما لاعلا قوفنم بصي + لاكتالاو نارطقلا ليوارسو + لالغالاو لسالسلاب هوجولا ٠
 ىوكربلا 5 لماكلا || ناو موقز مهماعطو * ريكحلا مك نوطلا ف امريضتو مسا سؤّؤرلا :

 فانصال اعماج اباتك ١ ليلا سيلو ه دايالا ىلا 0 - دايكالا عاطقناىلا شطهلاو + نيلسغو |[
 ىلع يوما لئاكضفلا || لوكتو «ةيعب لونغ ل لوهذف تناو + درإبالو ةجارااهذ سلال ٠ ىلا | ١
 ضورفلا نمتاءاطلا عاونا اودهاح هللا ىف نيذلا * نيقتل ا تدعا ا اراداهيفناو + ل نع نم له رانلا ْ

 7 ميظع 0 0 مع هيف * مي طا لا نيد ملا 4 اوراصو

 اهيف 0 هيلاح 1 ملا ٠ نءو + ةيقاص [يرعي ا ةيقان ع ميعنلا ةرضلو

 >< اهسايلو * كا اهيا رعد ةيلاوتم اهتاوذاو * هكا أهف وطقو * ةلغال

 0 ةعوفرم ررسو ةيراج نيع اهيف * قيع قربتساو سدنسو * قنا
 كبارا ىلع .نيئتكتم ةثوثبم ىنارزو *, ةفوغصضم قزرامو ةطو فا
 تالكش * ناحرملاو ٌولؤلك نيع رو>و * نالغلاو نادلولا اهيف * َدفوفص»

 قيراباو باوك اب هلع فاطي * ملا ىف تاروصقم * مرهلا نم تانمآ تاك

 الو + تعغاف ندادو تأ نيعالام اهيفو *» نيسراشلل ةذل ءادضب « نيعم ءام نم

 ردنقملا كلما ةيؤر نم ٠ قالطالا ىلع ةيوقلا منلا ,ظعاو ٠ ترطخ بلق ىلع

 نمصالمللانا كالو قافولاىلع اهيفنيدلاخ مهسفنا توهشا اممو + قافنالا ىلع

 نيتملا عرسشلاب عسشت لابن الصح امنا ىبقعلا ىف يناثلا ىلا لوصولاو * ىلوالا رادلا

 تدساف ىعاودو تاركتملاو عدبلا نع زارتحالاو + نيكملا ننسلا ححداب نئسنلاو

 ةدهاجلا قدصو + ةديخلا تاكلملا ةدلحتو ٠ ةئيدرلا قالخالا بيذهتو تالوالا
 اي + تادسافلا تالويمللاو سفنلا ةراما رهقو ٠ تاملاصلا تايقابلا ليصحت ىف

 ءادعاللةئيعم اهناف ةفلاحلابىوهلا كرو ةدهاجملاف ويسب سفنلا ميذ مالسالا ليق

 ءادعالا ىدغا ناغطلا ًاشنمو ناضعلا :ةلآو ناطيشلا بنس ءاوسآلل دعئأَس

 اهٌواودوءادلا لضعااهؤادو ءايشالا سسعا اهجذاعو ىولبلا بعصا اهؤالبو

 لقاك هرمض عفدل سلو لخادلا نم ودع اهنال ءاودلا لكشا

 عاسواو 'ضاقسأ يكل 14 عادا ىريخاشب لا

 ىع الضا نبد ىودع 5 د اذاىودع نك ىلا.>ا فيك

 حياضفلا لكف بولطمو نحس“ لب بوغرم بوبحلا بنذو بوبودع اهنا
 ىذلا ناطيشلا تفلاخم اننضياو ا ليصصحت امنا يىئاضلا لكو اهنم انف |
 مك ناطيشلانا ايو ةيرلمللا نبل هدهع ةياغف نيبم ودع ركل هنأ نيكم ودع وه

 نم اونوكيل ريدق هيلع ىزخ لك عاقبا ىلع لوبجن

 مهقتسملا كطارسص مهل ندعقال ميجا رانلا عاقبال هسفن بصن دقو ريعسلا باوصأ

 منايا نعو مهفلخ نمو مهيديا نيب نه مهنين ال لاق نا ىلا[

 ايوغ اودعهوذخماف ودع

 ىلع الشم « لفاونلاو

 زاررحالا هنع بحيام

 * لئاذرلاو تامردىلا نم

 ٠ نيلس را دبس ننس انيبم

 قالخا ةفرعم ىف ايفاك

 نيذلا مه+نيملاصلا فلس

 طارصلا ندع نوبذنتح

 نمىدهب هللاو * ميقسلا

 3 مهقتسم طا رص ىلا ا

 ىفشب حرش هل نكي لو
 ىكيو هاد نم ليلعلا

 ىنم سلا + هلامب ليلغلا
 صلخو ىناو>ا ضعب

 احرشاهل ح ثا نا, الخ
 للذيو+هدويةكاوف للحي

 زربو ٠ هدويص دراوش

 +هلارابعبح ق تنك ام

 فادنما دك اووف
 لئاسملاب ايواح * هتاراشا
 نع ايواخ ٠ ةطوبضملا

 اطس وتم ةط وشسملا لئالدلا

 ناف طا رفالا و طي رفتلا ني
 طايسربا يمال لمح
 عيفر ما اذه ها تلقف *
 عيضو اضاف ةدسلا

 اذه ىنماوابش ل ةدعلا

 ىنولباق و + راذتعالا

 حاخلاىف نال + اريسع ناك ناو هيف ىسفن تمحفقاف * رارصالاو حاملالاب



 ىلاعت هللالئسااناو » ةيدمجلا ةقبرطح رشف ةيدمر لا ةعيرذلاو ةيدجالا ةليسولا)» هترع*و | ريثك اريخ لاحرلا

 نع ىتراحاو + فاصنالاو لدعلا لييس --1+ 1 0-1 كك ناو ماتلاب نيلصحلا 4 ع و ماهم الل ىنقف ونا

 ءاكاسخالاو لامر
 مهنم فوصواالوبجلاو
 رداببالنا«فاصنالا ىلع
 لب و+«راكذ الاو درااىلا

 راكتفالاو ةيورلا لامعا ىلع

 0 ىريم ملصإ ناو +
 2 د ةدصإ وا + لطللا
0 

 نم ةءاسالا كر ناف +

 ةءاهن + نامزلا ناوخا

 ناسحالان رم هدنع ىعام

 نيبلالعلا نه وجرملا#
 نيبغارلا نو عرضتللاو

 ءامدلا اصب ىنوعيشينا

 تيناءاميىلاوركشيو
 دكلا نم فيلا تلا اذهىف
 هللا ىلا عرضتا و* ءانعلاو

 نيذلا «نوبغارلاهب عفنينا
 نعو * نوبلاط قمل ه

 * نوبك ان دانعلا قيرط

 قالا ليصحت مهض غو

 لطابلا ريوصتال * نييملا

 (ندلمجلا هلا نيطاصلاو ءاذهشلاو نيتيدصلاو ,| دع 100 تلا رون

 دةافنامزلا|اذهقدوجولا

 ْس لدحلا اشفو *دانعلاو

 ا ناوخالان . هىجافنئلو+دايعلا

 لحاعلا ىق ليها ءانثلا

 باوثلا نموجراام ىنسكف

 « لج الاف ليزجلا

 09 بدنا هيلاو

1 
 دبعلا فرص ىأ فرضلاب اهنع ربعملا ةردقلا ديراناو لصاملا ليصحت مزليف أ

 م انفصنا ول 0 ئفاللا أ

 نا ةويق نرك اش ,هركا دحت الو نيلفاذ موقل همكح ذفنيف مهلئاعت نعو

 هعابناب نار وصتامتا رهقلاو ةفلاكخاهذهو ىساورلالابطلاك بوئذوح ىصاعملاة نتف

 ردقبف ىرخالا ىلع لابقالاو ايدلا نع ضاعالابالا هعاماامو و هيلع هللا لص

 هبرةردقهليبس كولسردق ىلعو لاجالا ىلءهلييس كولسردق لابقالاو ضارعالا

 برق ردَس ودنَع دعيلا ردق اسدلا لابقا ردهو هتعافش لينو هنرهز قولو

 ىه ريحت 0” ظايذدلا ةويطلا راو عط ا را ىوبللا ردق ىوهلا |

 ةلجاعال الا ىعسنال ءاسملا ىلا ممل ا

 [نلعف ىلع رصن نو كلذ اننظ ناف ةلج 90 هتصزب لوخدلا عمطنال اناك

 0000 00 نأل افساف ناك نك انمّوم نك نفآ انعم درا امو اننط دعبا اف

 مكتمل القاك ةيدمحملا ةةبرطلا تناك ال مث «نومكحت فيك مكلام نيمرجلاك نيملسملا
 ىتادقوالا تايحيملانم ةرطقو تاكلهملا نم ةقيقد لم« ملواهلجو اهد اهلك هذه

 ةمدخ هناينو هحرش ىف تدهتجا عبدي جنو تبيع بسراو 502 تواسأت

 ىلاعت هدمحي ءاجث مرك الا لجالا زعالاهللةلصووةبرقو سو هيلع هللا ىلص هلةدوعوم

 ةليلج تادايزعم ةرهاب لوصاو ةرخاف دعاوقىف ةيوبن فراعمو ةينايد فئاطلب

 تاقيقدنوهقيع تاقيقحوةرهاظتاحرصتوةرهاب تاحيولتو ةليج تاحضوتو

 ةيفاو دئارذو ةيهش داوذو ةيزهفئاطلو ةيلع تاحشرتو ةيه تاحقنتو قبلا

 نارخ وءالعلاز و:؟وءايلوالا ساغناو ءاس الا رافسا نمو ةليمرب زوةريشعم ىثك ند ا

 (00000 11 قانرلاو رجالا تيركلا وه اذاق ءالضفلا راكفا. راكأو ءامكملا

 لاية يرح اهاكف تردي فلسلاو فلخلتا قفا نم

 هللالأساف (ةيدج- ةريسىف ديون ةعيرشو ةيدهت دش رطح رشف ةيدوم ةقيربإل ب ىعسش

 ابجوم اعفنهبناكوهرظانو هنراقو هعماد هنعفني ويركلا ههجول اصلاخ هلعج نارمظعلا

 نييبنلا نم مهيلع نيمعنملا عم نانملاف ىغ ىلعاىف هتاجرد عفرل لب هنارفغو هوفعل

 اراقاوتعمللط ةوبنلا ق راشم نماس و عت

 انرشحاو ممل نيلغتشملا نم

 ةفيرسثلا ةلم-لا قحىف رطولا انيضق دق محرلانجرلا هللامسب © متممزىف

 فعكتلف انف ا ل نونلا كاك 5 د2 اك
 ةرشع هب 0 غلبت ن لو اهح 00 34 وصخم هلا راؤ ١ ددللا عابطلا ىلع ل

 ةناعس اا بناح 8-52 ىواضيلاك مهضعب دنع راتخلا ناوهو اهيف رك ذب مل امم

 ىلع ةنواعملا بلط ةناعتسالا لصاحنا نحال نكل اهزاوجىف قافثالا عم ءابلا ىف

 لع ىفام ىلع هيلع ةرسسب» وا هيك ردا ةضافاب كلذ“ هتادحاو لكلا عاش

 ديرا ناف اهو 1 ةدابغلاوأ افلا وأ فينصتلا اما لعفلا ن 05 دارملاو لوصالا

 باطلا لبق ةزكتعا ئه همدعو لعفال اهقرص حل لا ةوقلا ةردقلا كلت

 هن ردق) ا نو رلا هللا مسب



 السلا هيلع هلوقل الاثتماو +ميكملا ركذلاو ميركلا باتكلل ةقفاوم هباتك لوا ىفامهندب عج (ةلدحملا

 دقو اعل نان 0 هاور ملا وهف هلل دهم اي أديب 1لاي دعا لك فر ةياورقورننا وهف هللاعسب د

 زهد فراظ دل ودسإ راللل ءايلاءبايلالا | ولواةم .اعقفتاو*بات 56 7 ]م هب طن اع ءافتقا ةلدحلا ىلع يعل

 قاعتنا ىلع داع ؟الاو قالا 4 قاعشتال ىدع ما وهف لعفلاىلا هتردق

 ىدنقمو هنداع كتيبح ىلع فرصلا كلذ طرود دك هلا لعفب

 هللا ةردق

 ولف 5

 قاعت ديراناو اك ىلع ىلاعت هللا نم ىقلاخا دجوبال ديعلا نم فرصلا دج ونمل

 بالط وه ةنواعملا ُتلظ ,ةل+خابو هبلطف

 ىلا تاالالا ةمالتس وأ لدبلا ليبس لعْذدضا اهفرص هللاص 2

 تناكناو باطلا ىف ةكافالف بلطلا لبق ةلصاح ىهف فيلكتلا ةكص اهيلع دق

 هرودصو حجراملا ىف ىتدع ما هنا ررقدقف ازا ولو فرصلا كلذ نيغ

 بلطل ىنعم الف ربا مزلي هللا نم هرودص ضرف ولو طقف دبعلا ةردق نه

 0 رو ا و قيفوالاو ةيادهلا بلط هو< واملعف ىلع ىلاعت هللا نه ةنواعملا

 لاعفالا ث ىف تعلطا مث فلسلاو صوصنلاب ةيعبتلاو ىلاعت هلع ىلا ضيوفتلا

 هءدأتل هترظانم فلسلا ركنا ماقملا اذه ةب وعصلو ىواضيبلا نم ديعال ةيرايتخالا
 قيرط وهىلوالا لاقام دعب ىناهفصالا لاق مث هللاب كرسثلاوأ فيلكتلا راكتا ىلا

 هلا رطاخلا ىلا قبس مث اذه ىلاعت هللاىلا ٍلعلا ضيوفتو ةرظانملا كرتنم فلسلا

 ىلع بلقلاب مبالملا مالا راطخاو ةبحلاو قوشلا وه ءاقلاب ةنواعملا بلط زوج

 فيكلا ةلوقمنم اهنا رهاظلا نال ىلاعتهللانع هرودص دعبال اهوحنو رارطضاو

 صعالا سفن ىف ةدوجوم امنوكىفكشال هلا ىلع قلحلا قلعت دوجوم وه ىذلا

 عفن رب هجو ىلع ماقللا قي مهش ردقلا اذهب العلف نيققحلا ضعب مالك نم

 ىناهفصالا فاّرعاو ىوابضيبلا باعصتسا لب قيفوتلاو ةبادهلا وح صح

 فكس ماقملا قئاقح قداصلا لمأتلبو كاقعلا حرش ىف اضيا ىنازافتلا ىتح

 لاعفالا ثحيىف مالكلا قيقحت ماممو * ماعنملا لضفملا ةيانعب ماهوالا تالظ
 ىرايتخالا ليلا, فصولا وه ه# هلل دما © نانملا حاتفلاهللا ءاشنا ةيرايتخالا

 هب هنورسفن نورركالاو ىوغللا دلا وه اذه ةمسأ ريغ هلوكو ملفعتا

 لن ترفلاو 1 امهضراعت دنع ذا ىفرعلا بناج رايتخا ةدعاقلا ا 3

 | ريغ الم دحم الو هللا همصع ريقفلا اذه رطاخ ىف كلذ ملت ريثك نامز ذمو

 | باحجيا ةئار الب فرصلا لص ىنعي الثم لعفلا بناح دبعلا حجري هجو

 ىفاك “ىدنباريهط نم لاح
 رفسلا باش هيلع تاخد :

 وغل فراخ ذااو داس أ ْ

 نا علا تا ا : ١

 (١ ةدراف لو ىلاعت هنداع ىلعا ضيا ىرورّد وه ديعلا نم فرمحلا كالذ دنع هنردق

 | ىهام تناكنا ةيولطملا ةردقلاف ةردقلا
 لخدا هناىلا رظنلوال

 ناتج نمو 00 ق 0

 ناب رعشم هنا ىلا رظن ىتاثلا |

 مسابردصي ملاممتياللعفلا |

 ريكالا مجشلا دنعو هللا |
 قلعتهرور#ىلاو راطلانا

 ىلاعت هللا دمح ىنعملا و دجلاب ا

 تر ا ا

 هلوق» هتاحوتتىف هركذ
 بجاولا تاذلإع هللا

 عبجل عمجتسللادوجولا

 قسما ةيلامكلا تافصلا
 لقبر اذهلودماحلارئاسل |

 الثاقزارلاوأ قا دجلا
 دخلا صاصتخا مهوتب

 ناففصو نود فصوب

 هيش قتشلاب مكملا قيلعت

 ا" قاقتشالا لام ةيلع

 روه+انيب روهشم اوه

 ترين اك هنأ ملعاو ا

 ىلاعت هللات اذ ىف لوقعلا

 ىف ماهفالا تربك كلذك

 هقاقتشا و هيلع لادلا ظفالا

 دماج ىمجت وأ ىب عدنا ىف ١

 مسا هريغ وار نى كمروأ

 27 ا

 5 م غلبا 3 ناف رئاكو ردح ضعنو دابكو 0 0 0 97 ل ةدابز ىلع لدن ظفالا ةدايزنال

 اهاوصاو مالا ل م الج ىلع لدامل هناذ مي لا ليبق ند عضو -حرلاب هيقمتو ىلك ل .ىزتسك 1 تالذ :نان-فستاوإ



 جرخ املوانتيل محرلاركذ
 تلقناف+«رردلا ىفائ اهنم

 اما ةلاللا ظفلناكاذا

 0 عمجسلا تاذلل

 دانا ماك تافصلا

 ةافانلق *اهدعب امه ركذ

 لد.ةلالا ظفلنا ركذلا
 نمىهو ةيهولالا ىلع

 ,اولف ةبلغلاو رهقلا تافص

 فطللا ىلع د.اماه دعب رك ذي

 فوصوم ىلاعتهلا مهودل

 نودةيرهقلا تافصلاب

 امهب 'ىحل ةيفطللا تافصلا

 نطغتق هوتلا اذه عفدلاهدعب
 هيلع ىناللفيطل رسم هلاف

 : ءاقنلا تافصلا رم

 كارقلا قهرا

 لالطلا ىذ لثمثيدلحاو
 لذئاورغلاو ءاركالاو
 هلوق + قيفوتلا يف اك

 ىلعنا ءالابءانثلا وه هللدججلا

 لئاضفلاب قاعتءا وس ليما

 هيدومحملا ىلع لدب فصوالةلص ناكنا لوجلاب هلوقىف ءابلانا معا ما

- + 1 
 ردابتف ماعلا فرعلا اما فرعلانم دارملاو هابشالا فك فرعلا مجرب اضيا عرشلا

 ردابتملاو صاخلا حالطصالا وأ ناك نف ىأفف اقلطم قالطالا دنع هيلا نهذلا
 ةقيقح وهف عرشلا بطاخ ماقملاو عرششلا لها حالطصا وه ةعيرششلا ظافلا ىف

 ا ١ راما لآ راضنال ررقدقو فراص الن ءزاحم ىلا راضي الف ةنعرش

 ميظعت نع *ىأب لعف وه ذا ىفرعلا بناج عجور لقعلا ىضتقه اضياو قيقا

 ناكرالا راسو ناسالابال لماشلا ميظعتلا قلطم هلصاحذا امعنم هنوك ببسب منملا

 سيل انه دجلا'نا رهاظلا نا ىلع رفوا ةّمافلاىف ٌرك ا هلوعش ناكامزا رهاظو

 هبجومب لمعلا تح لعف وه ىذلا هفينصتنهلب طقف باتكلا اذه ةءارقنم اثعبنم

 هللادج نا ثيحنوه ةغلابملا ديش ليرضي الق ةممنلا وهو هقلعتم صوصخ اماو

 هتممن مدع ضرفولو هاذ ثيحنم دجلا ىلاعت هقاقحسا اماو هتممث نء ولخال
 ماقع عقاولا ىلع كلانا وأ رشا دل لل مانتسا ليبق نف مهواناو

 ةيوللا تاديمحلا نا باوصلاب عا هللاو باوملا ىف لوقا + ةءارقلاو فينصتلا

 اهلاثمانم رهاظلا هدمحو هللاناحسو هللدحملاو هللا ناحس وم ظافلا ىلع ةروثألاو

 000 3413 رتعا هلات اوه تاروثآملاق ةجولا لعلو رابخالاال دجلا ءايشنا

 غلبا ىرايتخالا ىلع ءانثلاناو باحميألا ىلا ةيلسنلاب لاك وهو اراتع دولا

 املخدمدجلاىفقباسلا مومعلل اضياو ميظعتلا ةهج ىلع كو ناحالا لغات

 داقتعالا ءافلخ اهفرش ىلع لداو منال اءويش رركا ناسللاناو ععجرلا ىف

 هجو تفرع ائررق امبو ةنيعملا ةمعنلا ركش ريغلوأ ركّشلا ريغل حراو+لالاتحالو

 عبجج دبعلا فرص وه ىذلا ىفرعلا ركشلا اه“ حدملاو ركشلا ىلع دملا رايتخا

 هلل دجلا سو هيلع هللاىلص هلوق رس تفرع ركذامتو هلولخام ىلا هللا منام

 عبشا ناسالا ناكو ناكرالاو نانملاو ناسالاب ناكامل ركشلا نال ركشلا 0

 ميبسنأ| ىلع ديمحتلا لضف اذه لثع لعاو اننا نك دمسلا راهطأ ةفو لدأو

 ةلداعم مدعل ليلهلاىف در ناو ثيدحلا ضعب رهاظب ضعب دنع ليلهتلا ىلع لب

 هلدبال فصولاو سكعلا ىلعف ةيبيسال ناو امازتلا هلع دومحلا ىلعو ةّقباطم

 فصولا سفنو دومحلا وهف ةفصلا كلت فوصومنمو دماملا وهف فصاونم

 قيقحن ىلع فقوت. دجلا ةيدام قرقحأ هيدومحلاب دومحلا فاصتا ىلع لديام

 صوصخمه جو ىلع اهب ءىث فاصتا رهظت ةفص هيدومحلاىأ لوالاف ةسجلا هذه

 عقاولاىف امل ماع لرملاو رعتوأ رظن ةقديولو القع كرد, لاك فص هنوك نه دءالو

 زوجي اضياو دج هنسح ىعدا ىذلا غلاف دماملا معز دومحناوأ دماخلا دنعوأ

 لئاضفوأ ماعناكايدعتمىأ لضاوف هنوك نيب قرفالف اضيا ايبلس هيدومحلا نوك
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 تعي درتلا رطل عا" ردفان علاطملاو ديرجيلا ةيشاحىف لضافالا ردصو

 سلاذه لوقا روهشم ريغ هلاب معفلا و»ا هيلع دروا اذلو ىرايتخالاب هصاصتخا

 تايلدخلا نم تاروهثااناو هتحاس دىف روهشاابتافتلالا مدع ىلع مزتلم هنال رداو

 هنوك ىضتقي رايتخالاب وهو لعفلل ةفص هنال ىراتخا لئلا ناب هليلعت ناو

 ميمعتلا رايتخا علاطملا ةيشاحىف ةمالعلا فيرشلا مالك نم موهفملاو لمأت اناهرب

 ةلعلاك وهف عش مل هالولف هلجال هب دومحلا عّشام هيلع دومحلا ىأ ىناثلاو
 اناذ ةيلعو :هب دومحلا دحت دقو هتلع وهوأ فصولا ىلع فصاوال ةثعابلا

 ثيح نمو هب دوم ام فصولا نوكث يح نم ةعاشلا ناذ ازامعانإ راغتو

 بكي هيلع تداولا كَ مْ هيلع دوم اها ىف اهمايقل اهلحال فص ولا 0و

 لعف هنوكنم معا هلا ىلع روهتلاو دومحلاوأ دمادلا عز قولو الاك هنوك

 وطب درواف اهكح ولوت ايزايسحلا الم ةنوك طارتشاب راوهشلا تادمشلا 0
 لكشاو ازاحم واو جلا حدم هناي عفدو دقلا ةقفاشرو ٌواْؤللا ءافص ىلع ءانثلا

 لماش ىرايتخالا ناب تبيجاو ةيرايتخالا ريغلا ةياذلا هنافص ىلع ىلاعت هاش

 وهوا“ نايثخ الا اهتردَضم ىف القتسم 'نلاعت هنوك نانوأ ايزايتخلا ه0

 زاجلا نمو ىستحمزلالاق ءالكلا ىلع اءايرلا دماحتك عساو زاجيا بابو زاخحت
 راس دوما اطعم نارك نإ :ةطرشو دماكلا ىأ ثلاثلا و قعر د1

 211000 تأذأذذذذآذذآذ#ط ذا اذ 070 ذآ كد

 ءازمساو ريقحن وحن ةدحاو ههح نّرقا ولف انطابو ارهاظ هلاعفأ مو هلاوقا

 مو ميظعتلاىف ربتعا هنال ادج- نوكيأل عيمبا نم ميظعتلا ققحن عم لامتحاب ولو

 ريقحلاو مظعتلا روصت.ال هلاب داو لضافالا ردص ررق اذك دارفالا

 ل ريقحملا بناح 1 ما ضرُف ولف نا دحاو ضخ نم

 ذلا' (ليجلا, دوم#ىلا فاصتا دماخلا داقتعا طربقتالا هلأ رعينا ىغبتيو رطملخا

 ص010 1 را

 فيرسثلا لوقب هيلع دروا نكل نيققحلا دنع اذه دجلا ف دومحلا نغ

 هدارمناب ىتاودلا هعذدف ةيرك# نوكي داقتعالا لوقلا قباطي مل اذا هلا ةءالعلا

 ىتح ءاثنالا ىف مكحالو ءاشنا دجلاذا ميظعتلا ءاشنا وه ىذلا همزال داقتعالا نه

 ىعطقلا ٌباقعلا وحن ىف ةليج افاصوا نوتأي سانلانا ىراالا ةقباطملا هيف روصت

 باوجلا اماو لاق مث احدمو ادج اهنودعيو م,هداقتعاف ح ودملا نع اهؤافتنا

 اهايا ادقتعم ةيزاحم ىتاعمابديرب هناوأدومحلاف فاصوالا كلت دقتعم دماملا ناب

 رليلم هيلع صولا مقا اولا قالغت ئانشاؤ دهتالبلا سولشب للا
 ولخ مزا عقاولا فالخ ىناثلاو ةهيدبلا فالخ لوالا ناكول هناب لضافالا

 داقتعا مدعنم مزايال هاب ىلاودلا هنع باحا مث زاججيلاو ةقيقملا نع مالكلا

 (ل ؟ ةشرب )

52522222222222 

 لمفركشلا و لضاوفلابوا

 باسل منملا ميظعت نع ىلب

 ارك ذناك ءاوسماعنالا

 ةبحموا اداقتعا وأن اسالاب

 ناكرالاب العوأ نانلاب
 ناسسلااوه دقلا دروف

 ةمعنلا عب هقلعتم وهدحو

 كلا درومو اهريغو

 هقلعتم وهريغو ناسالا عب

 دجخلاةاهدح وةيعتلان وك

 ضخا و قلعتملا زابتعاب معا
 لا دروملا رابتعاب

 ققح انههنمو سكعلاب

 ناسللابءانثلا فامهتداصت

 امهترافتوناسح الا ةاباقمىف

 لعقت لا قدص قى

 ةعاجشلا و اعلا, ف صولا ىلع

 ىلع طقن ركشلا قدصو

 ةلباقم ىف نا_جلاب ءانثلا

 امل لوللا ف [نادعاالا
 قفارركف قرعلا| نكشلا



 هلقالخام ىوقلا عي

 هتامونصصم ىلا رظنلا ف ررصك

 هيلعرثآ امناوهريغ اذكو
 هلهقاقحتساب رعشم هنال دل

 لخدا وهف هيلعماعنا الب

 ماللا وأ صالخألا" قف
 وأ لاع هه ا 1

 وان ارسل را

 انوا لوالا نا الار
 انهعلال الوصال[ فر

 م” قارغتسالا ىلع مدقم

 زاحا اذكو ىناتسهقلا ىف
 ماللا نوكينا ىدحاولا

 دل انا ىنعم ىلع دهعلل

 دج-و هسفنهن هللا دج ىذلا

 صم هءايلواو هءايدناب

 قيقحل ىف كىلاعتهب

 سد ٠١
 دععلا ىلزتملانع هلاح تلا ىتسلا لوقكديف هلامعتسا مدع مالكلا نوعضم
 انهررحئام لصاح مث هداقتعا مدع عم قيقلحا هانعم ىف لمعتسم هلاعفال قلاخ

 نارك نأ مظعتلا هجو ىلع هنوكىف دبالو هنانث ىف ميظعتلا نم دمام ديال هلا

 نراشبملنا هداقتعاب هتقباطم طرشيال نكل انطابو ارهاظ هلاوحا عيجىف |رظعم

 لعق ةوك طاوشا تفر دقودومحلا «؟ عبارلا وف نيققحلا دتع ءازهتسا وحن

 نيرسفلا لضافاو ىناحرطاو ىنا راتفنلاك نيققحلا نا مث همكح ىف وا ارانخمو
 نال هتوعصب اومحح لاكشا هيلعو ىلاعت هلدخلا اوريصحىواضيبلاوىرشحم زلاك

 050000 ]اهنا قلخ ثيح نم دبعلا للا عجرت ىلاعتهللا ىلا عجرتاك دابعلا لاعفا

 اذه دمحف هتداع ىلع ىلاعت هدجوب مل هفرص الولف هترشابمو هتدارا فرصب

 لامكلا نءاكقيرفناقيرذ هيف سانلا ورصمحلا ىضتشال هللا ىلا اذه عوجرو رابتعالا

 هللادمحت اهيونأ نعو اهنع هللاىذر ٌةشئاع لوق وحل ىلاعت هلدجلا رمصح اوعنم
 العف هنوك مزايال هيلعدومحلاةىرسلاموقلادمحت حابصلا دنع لثملافو كدمحنال

 ىوغلادجلاىف مالكلاذا لاعالا قلل لخدمالو هيف اراتخحهنوكن عالضف دومحملل

 ىلع ىلاعتهلدجلا اورصحوىنا ودلاكرهعم اولواقيرفوتف 0 مهنم لقنلا هعجرف

 ةدعاق ىلع ىلاعت هريغل رايتخا الو ىرايتخالا لعفلاب صتخم دجلا ذا ةقيقحلا

 عماجال هحرششىف ىوانلا ىلوملالاق رات ةروصىف راظضم دبعلاو قرا لها

 ريغلا دج-اولزن مهنا لضصاحلاو ريخالا 2 ىلا اريشم لوقنلا كالت دعب ريغصلا

 اقل هلآو هنم لكلانال .ليج- لك أدبم هنال ىلاعت هل دخلا ةلزئمو مدعلا ةلزنم
 ليمضم لاكو لاج- لكواضيا هلعجب وهوةياىلا ىوس ”ىش هريغل سيلوانيكمو

 سمامللاو ىهتنا رارطضا ىلا دوعي هريغل رايتخا لكو هيلا عجار ىلاعت هبنجىف

 ةظفل نم مهف م ناسللاب وهو هيدومجلاب دومحلا فاصتا ىلع لدام ركذ وهو

 “ىثثنم ناو ىلاعت لاقدقو ناسل هلسيل امن دخلا مدع هيلع مزلو انعك فصولا

 راهظانع زاحنوا هءمماوا دجلاقاقحتساب رابخا هنا مهضعب هلواف هدمحم مجسنالا

 اا 16 ديسلا, لآق.لوقا نيخالا ىلا ديشلا ليم ىئوانملا لاق ةيلامكلا تافضلا

 الوق ةيلامكلا تافصلا راهظا دخلا ةقيقح ءدحو ناسالاب وهو علاطملا حراش

 نع هفلخت زوحي ىذلا اعضو لوقلا ةلالدو القع هتلالدل ىوقا وهو العفوا

 ديق ناسنلا رك ذ نا ىتاودلا هرك ذام قفو ىلع اذهف ةيلقعلا فال اهاوادم

 وهودهدارفا ضعب ىف ةيلغلاب مث ماعلا سصهالل ةغللا لصا ىف عوضوم وهذا ىلاغ

 ىذلا ىلقعلا راهظالاب معا عضولا لصاىف هلا عم هيف ةيفرع ةقيقح راص ناسالا

 لكشب مهلكشت دييقن ىلا جايتحا الب ةكئالملا دج اشيا لمشيف متاو ىوقا وه

 قالو دصقلا مدعل نيمتانلاو متاهبلاو رويطلا دج- ىوانملا جرخا نكلناسنالا

 _ موعىف ةلخادابنا عمالوا تاناويملاف ةّقباسلا ةيآلاىف اي تاداخلا دج ربتعا اذا

 6(كلت)



 هيأ ١١ 1و

 ىلع لويعت عراشلا هن ربخا نكمم سا لكو هسفن ق نكم مها وو هللا ا 5 ا

 ضعبو ءاينالا نع رئاوت دقو هب انعالطا مدع هتاغ قالا لها دنع هرهاظ

 هناذ ىلع هؤانثو ىلاعت هدج- ىلعفلا دخلا ليبق نمو فيرسثلا لاق دلا قاطمال

 ناسنالا ميلعت ناويملا هيدمحب ىذلادخلا دارب ناالا مهديمحتو

 اذه ىعادن اب فصولا اذه درا نا 6 انلعج ىذلا © ماوعلاو صاوملا هنع ط0070000000000أا00000000011001010 1*1 ز *]* ا ا]*/]*+/+7/+<+ 6 6

 نف هب دومحم فصولا اذه ىلاعت هفيصوت درحم ديزا ناو هيلع دومحت دجلا

 مظعتلا ةهج ىلع عقاوليجو ىرايتخاو لاك هنا كشال ونيتهللاب امهعاتجا لببق

 وه ردابتلاف ةوعد ًهماف ةنكع ناو ةباحا ةما دارملاف ةيلعف ةءضقلا تناكنا 3

 ةلازالدجلا نحس ةمعث الع رادقالاو ةمعن نيكمتلاناذ ةمعن اضيا ىتاثلاو لوالا

 مث لبملا قهاش ةظحالمب رهظب ةبوقعو ةمقن دازا كلذ عقوي مول نكل اهعانتما

 ىف ذاتسالا كلسم كللس نمل اهس قا لها ةدعاق ىلع ىلاعت هللا نم لعملا اذه

 وهو الثممالسالا ءاطعا ةمالانم ىلاعت هلعج ىنعم ذا مهفلا بعص دابعلا لاعفا

 بهذ ديعلالخدم طسوتالب ءادتبا هواطعا مالسالا ءاطعانم ديرا ناف ديعلعف

 ىلاعت هللادجويف هتردق فرصي ناب دبعلا ةردق ةطساوب ناو ءامكحلا وا ةيربحلا

 ظفالا نم ردابتملاو مالسالا نيكمم ىلا عج ريف ةنسلا لها بهذم وه [كمالسالا

 ىف ىلاعت هلالقتسا ردابتملا ناو هعوةو لب هناكما سيل دجلا قاحاىف هيدتعملاو

 دبعلا نم فرصلا اذه ذا هتردق فرصب دبعلا هيف كرشا دقو مالنسالا ءاطعا

 لع نمؤلا بلقىف ىلاعت هللاقلي ناب ريشا اك لاكشالا اذه لح لعل اندنع ظقف

 هدض ةهاركو ةمهللا ةكئالملالاسزاوحت هيعاود وئاسو هتبحنو مالشالا ةيَقح
 ةعاجم هةماؤه هدض ةدارا مدعبو هلال ةمالسو هسواسو نع ناطيشلا عنمو

 ثيدحىف ام الدع ىاكيرعأاب ه«اطسو## مهماما ىننلاو ىربنل ةعاج ةما لكناف

 كالذكو ىلاعت هلوقىف ىردمللا ديعس ىبا نع مكاللاو ىذمزلاو دج-او نيذكشلا
 حاصلا ةججرت ىفو ارايخ الدع ىا سوماقلا ىف اضياو اطسو ةما مال

 دتعتو ربظت اما ةلادعلاو ناصقن الو ةدايزالب هناك ىغبشام ىلع ”ىش لك لعج

 رسف ىذلا ءاوتسالا ىنعمو ةعدلاو حالصلاو لمتلاو رعلا ممعيكنمو ةيك رتلاب
 مكملاى واستلوا طيرفنلاو طارف الا ءافتا ثيح نم نوكي نا نمي انق ةلادعلاب

 ناجح بلغيدق ةقباساا مثالاف اماو ممل ةعورشملا ةعيرشلا يف ةيليعلاو ةيرظنلا

 كينودض جبيل < تيحتحت

 ةعيرشلا متاخ اهنوك ىف رسلا وه اذهو لبق ةيرظنلا بناج بلغي دقو ةيامعلا
 فرشا را:ءاب وا عومإ وه ثيح نه عومجخلل اما ةلادعلا نا رهالفلا مث

 ا 0 الو ةيعطق تالالدب ةلماكلا ا نع رهظا تادوجوملا دحوأ نيح 3

 | ىلع تما ص تنا َكلَع ءانا ىدحا الم السلا هيلع هللا لص لاقةمث ندو اهلثم ةرابعلا
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 ةعاملا ةمالا < متاريخ

 اك مثا عملاو جلك نم
 طسولاو سوماقلا ىف

 ”رقلا نمرااو لدا
 ريخ مالسلا هيلع هل وق هنئمو

 اهلدعاىااهطسوارومالا

 ىلاعت هل وةْنم سابتقا هيف

 اطسوةماك انلعج كلذكو

 سانلا ىلع ءادهشاونوكتل

 مكيلع لوسرلا نوكيو :

 نا ىلإ جملتو اديهش
 هَ رط ىه ةيدمحلا ةقيرطلا

 ةنسلا ف ءاسو طسولاةمالا

 ءايدن الل دهشت اهناباه ريسفن

 مثالا راكتالا دنع غيلبتلاب
 اهءاع طصملا دهشيوثاذ

 حرش ف 3 اهتيكز

 متالاريخ هلوقو بهاوملا

 ةيناث ةفص مالا لضفاىا

 نايب وديك اتالهررك ةمالل

 اي ةمالا هذهةيريخ ةدايز

 ةما ريخ منك ىلاعت هللا لاق

 نورمأت سانا تجرخا
 ركتملا نعن وهن وف ورعملاب

 ةيربك ةمالاهذهةبريخو

 اةههومالسلا هيلع دمت اهيدن
 اهتعدوا رارساو احن

 راهزالا عماج ىباتك ىف

 م | امال انادنعي لات هللاىضر ركبىباقحىف ىلاعتهلوةىزارلا مامالا هللّثم واعطق هن

 --1 لو 1

 طئارفألا دا نم ىلعدرال هيبنت هبفمث لكشم ىدارفالا لكلا رابتعابفالاو ءازجالا
 ىلصالاطسوتلا كلذ نيبم باتكلا اذه ناىلا ةراشاو ةغيرشلاىف طبرفتلا اذكو

 ةيديراملا ةيفنللا اهيف راتخا ىتلا رومالا ىلا هيراشينا دعب ال اضياو ىعرششلا

 ىلقعلا عبتلاو نسما ىفو دابعلا لاعفا ةدعاقىف طسوتملا رياك طسوتلا ةقيرط |

 ةيفخةراشا هيفف مالكلا اعىف ةلصفملا قاطي الام فيلكت ةدعاقىف لب ىعرشلاو |

 لرككو اشف نوكيال ؛ناباما سابقا اذه ت2 لوقا ةروك دما ب الا نم

 سلف مسولو ريسلب سل كه رييغتلا نأ رهاظلاو ةرورضد كيققم كاذو اريسي ا

 نا لوالاف ةنفاقوا نزو وحلا لها مالك نم مهنام ىلع ىهذا ةرورض انه

 ىف رخآ مالك نماصتقم ةروصىفمالك نوكب رسفملا صاصنقالا وك هيف دجوام |

 لك تءاحو ىلاعت هلوق نم صنخقم داهشالا موق مون ىل اع هلوةك ىرخا ةروص

 اضيا ليق © ما ريخ 9 سراف نبا نع ناقتالا فاك ديهشو قاس اهعم سفن

 مالكلاك مالكلا لوقا سانال تجرخا ةما ريخ منك ىلاعت هلوقنم سابتقا اذه
 مهري نمرهاظلا لب مالكلا نم كيق در ساد | وى كوع مياه هنا ىلع

 مهين نوكل مثالا راسيلا ةبسنلانم وهام مهتريخنم رهاظلامث مالكلا لصاموزا

 دنع ةلزنم سال لضفاو مدآ دلو كيس و رنا مر كا و ىلاعت هللا ىلص

 نايدالاريخ مهد نوكل لبقو ضايعءافش ىفاكفالخالب قلز ممرقاوةجرد مهالعا وهلا

 عطق وهب وتلا ف سفنلا محي ' نم لسا رساون هب فلكىذل ا لالغالاو سصالا مهن 2- رك

 مناشف ىلاعت لاق ةيصعم دنع لالحلا مرح ودح او مويىفةولص نيس وةساحجتلا عضوم

 ةيفنملاب تلعب كو هيلع هللا ىلص لاقو مملعتناكىا لالغالاو مهرصا ,هنععضيو
 نوكل ليقونولوالا ههبقوعىذلا فسمللاو محلا وحن نم اوظفح اضياوةلهسلا

 نسحا ىلاعت هنالوا رفوا هيف كلل ن2 فلا فرو لاب سالاإو ناك مهفنيلبسملا

 اهتقو اصوصخ ةعجلا وردقلاةليل وكنب مهمرك او اهلةءاباوث مهلاعاليلق ةلباقم مهيلا

 ةمركع نع لقنامىلع ةلزان ىهوةمدقتملا ةيآلانه ذوخأم اذه نا عا دوهعملا

 ضعب لدضف نيح مهنعفللا ىضر داعمو بعكن يىناو دوعسم نأ وح ق>ىف لتاقمو

 ”اذوخ وكب نال مصل ىتح انعيج ىلع ةيريخخاعإ فيكف انايد ىلع مهند دوهيلا

 نيرجاهملاوا سو هيلعهللا ىلص هللا ل وسر باصجاب هي آل هذه _هضعب صخدقوانه هيلع

  هيلعدللا لص هلو صاصتخالا ىلع مهضعب لدتسا وامهنع هيلا ىضر سابع نب | نعةياورب

 ظفللا مومجبلب ببسلا صوصخب ةربعال ليق ناف ثيدا ىنرق نورةلاريخ سو
 صتخ ماع نكيملو نيعم ف تلزن هي لانا اولاق لياماع سيل منك نال انهموعالا 1

 (ةلادنع)



 | هلع لعنم ىواست مهو عفدو هلديلضفالا ريصح ىلع هبالدتسم ركيقتا هللادنع
 باطخ متئك و نا ليقناف ةنيرقلل دهعلل ماللاذا مومعلا مدعب ةدعاقلا ىلع ءانب

 هل ىفاع صن وا ةسياقموا ةلالد نيئاغلا ىلعو ةقيقح لوزنلا تقو نيرضاخلل

 ديعنب و رعىبانع لقئام اماو رك دام صنلا ةلباقمىف ايأر نوكينا بيرق اذِهاَنلَ

 هلو ان ةباح مصأ|نم كرف ضعب ىلع ىباهص ريغ درذ لضف زوج هنانم ربلا

 عبس ىبنمآو ىنري منلىبوطو ةرم ىبنماو ىآر نإىبوط سو هيلع هللاىلص

 | مهف ىف 0 ىبنونمؤي لاجرلا بالصاىف موقاناعا قامللا لضفا هلو وتارسع

 صنلا ىلع داح آلل اكجرت نوكينا ءرهاظب بيرقف ىواذملا فاكاناما قلخلا لضفا

 مة و 0 ذا راو ليرووشملا ركل

 عفدىف لوقن ملمع اهادعبال لسوديلع هللاىلص لوسرلاعم ةبحدلا ةليضفاولاقاذهلو

 ْ زوجي ورخآ صننم اهم زوحجيذا دي الا ثالتنم عيا ديلضفاةدافتسا مزايال لاكشالا
 هي يد و هدارفا ضعبرابتعاب ولووه ثيح نم سنللا لضف

 ْ بيس نم رك ذامتو.ثناىع القعوا اصتنيقايلا ءافتتا روهظل لكلا ىلإ هيلا رطل
 رعادللا و مهقافباطخلا اذهلثمىف انس اي لمتنفاعطق مولعمريغ صيصختلاو لوزنلا

 ةالصلاو ||| هللانمءانثلا نسحو رافغتسالاو ةج-رلاوءامدلا ةالصلا سوماقلاىف # ةالصلاو 00

 ةكئالملا نمو .ءامد: .نينمؤملانم ناو ةجلر هللانم نا صخاخ هلوسر لع لام

 نوكتف ريما هنعرثا اذك ىوانملا لضافلا لاق اذهل لعل ايوغل هماغ سيلف رافغتسا

 عاجرا موزلب ةجرلا بلط ىلا رافغتس الاو ءامدلا عجرانم لطباو ايعربش ىنعم

 ةاج هذهنا ىن الو حمص سيلوهو عيتلا عمجم دحاو ىنعم ىلا كرتشملا عبج

 ءامدلا توش ةيرابخاالا سيل ذا دجلاك ةيرابخالا ةهج ابف سيلو بلا هتاشنا

 بلطن ىنعي لص ةالصلا ىنعم ىا ىنعمل اذا ةج-رلا ىنعم ريغ انه محصنالف هاعد

 مالسلا 0 هل ةكئالملا رافغتساوا نينم ْوملا ءامدنم ىنعمالو ةجرلا ىا ةالصلا

 ظ اولهذ حاربشلا روج نا لعلف طقف هللا نم ىهام انه ىلمعتسملا نا كش الو انه

 لقن ءانثلا نسح بولطملا لعجينا سوماقلانم رهاظلا لب اوعقوام ىلع اوعقوف

 ءانثلا نسح نموا ةج-رلا نم دارملا مث لمأتف لاوقالا ىلوا اذهو ىرابلا مهن نع

 ةليسولا ىلاولس !سو هيلعهللا لص هلوشابلا وبان مما ىتلا ةليسولا وحن ةصايللا ةج-رلا

 هعيفشتو ةمالا ريثكتو ةعيرشلا ءاشا وو ةعيقرلا ةيلاعلا ةجردلاو ةليضفلاو

 ظ اما بدس ىلاعت هنسعنا زوجا هلاسحال ةياؤالو ىلاعت هللاةج-رل ةياهت الهناف

 ظ ءامدبطونمةجرلانم عونف سوال ا ةازاحم نمو هم ركن مهناسحا ريغ

 طبرو هس رهن و ىلصملا تيوثا ا نهو هم 5-5 ىلع تايداعلا زانت ةفرلا

 هقشفر لب هيحاصو هعيفش نر حممابلا هيلع لبا لتسريع نيك ل هل ةبعوةقالع

 ءاضقو ىلاعت هه لا مان ترقتلا در ع ةالصلا دا ليقو هتاحاح م ىضشو

 1 يسمو 2 جس اسس دج ماصعس ا معامل ممر مع معمم



 1 11 را

 ١ للاكل كا: كافامذةيح لاشذ|ئرهاظ مالك اذه لوقا سو هيلع نا لص ا
 انزع مم اسوديلع هللا لص همن ركشانيلع بج وامل ليقوهلةفافالاع هت ىضق. فيكو

 اذهو لكلا عفشي نأ ةعافشلا روصت فيك الاو انل ةقفش اهب هللا انما هنع

 ةلجطابو قاطي الام فيلكت ركشلا نع زجاعلا فيلكت هنا ىلع افنآ ركذاملا بيرق

 ىقعب سيل ركشلا نا ىلع ةدئافاهل سيلف الاو رجعب سيلف اهركش ةولصلا ناكنا

 هلأ تيرقو نيفراعلا ضعب ىلا بسنامت ىلوا اضياوهو انمدقام ىلوالاف ىعرشلب

 راهظاو ةديقعلا قدص ىلع اهتلالدإ طقف ىلصملا ىلا عجرت اهتدافزا نم هجو نم

 ةجارلاب ةالصلا ريسف ىلع دروامث 0 ىلاعتهللا لص ةطساولا ماريحاو ةبحلا |

 سوماقلا فام تفرعدق لوقا ةجرو مهبرنم تاالص ملع كئاوا ىلاعت هلوقل

 *ىثلا فطع واولا صاوخ نمناو ةلباقملا ةنيرش ىلاعت هللانه ءانثلا نسح نم

 زوحي لبق عبت ريغب ءاينالا ريغ ىلع ةالصلا مث هفداره ىلع لب هيواسم ىلع

 هنوكب عفدوفوا ىبا ىلع لص مهلا نعشلا تندح ادزرواف روحا حصالاو

 كئلواو مكيلع ىلصي ىذلاوه ىلاعت هلوق وحن هيلع درب لوقا ىنلا صاوخنم

 ءاينثالا راعش كلذ مهاعجنم اولاقام هجولاف ىلع لصو تاولص ىلع

 كلذ دعب مث ةمدعلاهيف نودقتعينإ ءاوهالا لها راعشراص ,هريغ ىلع ةالصلاو

 قب هزات ةهارك اهعجرا لاوقا ىلوالا فالخوا هنزنت ةهاركوا مارح ىه له |

 آ0 ا 1 د]] لخا فلتخاو نجلاو لئقو نححتتم لبق اهيكخ قا فلتخلا هلا
 | ل رو لبق ةثالثلا انثمثا بهدم وهو ةالضلاف ولو ةّرم رمتلاو له

 ءالعلا عجلاو تقود دودحم ريغ ةلملا ىلع ضرف ضايع ءافشىف نكل ةيكلاما دنع
 مث ةرم ىلع داز اهث هلعلف بابحسالا عاجانم ىربطلا ىىداامو بوجولا ىلع

 ا3 1007 انأو بجاو راثك الاو ضرف رمتلا ف ةرملا همالك ليوط نم موهفمل
 همس رك ذ رركتدنع بوجولا رركتمنت اتافوو افالخ ةيهقفلا نم مولعف ةالصلا

 ىللظاو ىواخت لاك ةفنللا زك ادنع عماسلا ورك اذلا ىلع س و هيلع هللا لص فيرثلا

 طوحالاوهو ةيكلاملا ضعب نعو ةيعفاشلا نم ذعاج-و ىباعتلا بهذموهو لبق

 رارم رركواودحاو سلجمىف ةدحاو ةيافكب ليقو راتخلا حدالاوهو ةينقلا فو

 ثالث ىلا بحت ليةو ىوتفلا هيلعو ةينشوريسالاىفو ىذمرلا ىلا بسنو

 ضرفلا ادع ايف بابدتسالا ىلع ىوتفلا هفنصمل عمجلا حرش ىفو ةينقلاىف أك

 ةيناخراتاتلافوزاج ةيلصتلا لدب سولو ةيتشو رسالاىف لاقرمالا هيلع لدىذلا

 لئاسرلا ضءبىف نكل نسف غارفلاد عب ولف هيلع مزليالنآ رق”ىراق عماسلاناك اذا

 ةالصلاب ىتأي ةلفانلا ةالصىفولو نآرقلاةءارق لاح هركذ.صماذا ىرزلعانع

 لضفا نارقلان ال :لاملا ىف ىنأيال هيي لو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلع

 لئاواىف .ىنعي عضاوملا هذه لثمىف نايثالاليقناف نسح غارفلادعب ىتاواو



 ط- ٠٠
 ) مالك لك ىرزملا ىلادنسا ثيدخ بحس“ هلعل تلق ماكحالا ءذهىانم باكل ا

 هنعلقن اذكو ةكرب لكنم قود“ وهفىلع ةالصلابو هبأدبيف ىلاعت هللارك ثال

 تارسسملا علاطىفو علا غيلبتب سردلاف عورسشلاو ريكذتلا ءادتاىف ىتؤيهنا | '
 عقواف رثالاىلع دمالك ءانب ىعدي لكلاو سردمو سرادو فنصملك ةيبابحتساب || '
 نال ميم! سيلوا ىدام هلعلف ةلدجلاو ةلعسلاك بوجولا نم عضاوملا ضعيف ظ

 أذ م

 علاطملا حرش ىف بطقلالاق عملو ةيعرمشلا ةمالا نم دذخؤي ئغرنقلا تودجولا

 قثدالعلا ةيافىف ةياشتالا| سفنلاو ىلاعت هللا نم هةض اقسم تالاككلا نأ ءلشاكاب

 قالعتلا ودرلا نيتهجىذ ةطساونم د.الف اهنع درلا ةناؤىف ىلاعت هللاو ةيندبلا |

 ةهحن ىلاعت هللا نه ضيفتست ةطسا ولاو قلعتلا ةهجب ةطسا ولانه ضيفتست سفتلاف |
 ةطساونم انلدالو 5 هيلع هللا لص نيتهللا ةمزا ثالام انل ةطساولف درا ش

 لئاشولا لضفا ىه ىلا ةالصلاوهو انروضق لامكل ةطساولا ثكناد لا اكل

 دعباماو مالسلاو ةالصلاهيلع هتعصىف روصتاامنا اذه هتيشاحىف فيرسثلالاق

 مهلاقت ادعب مهيف قاب ةيضاملا ةوقلارثاناب هنع باحا مث ةيفتنم ةبسانملاف ضخم درجت

 ار عا اذه لود راضلا تارازو مهراوتا ناضف مهروبق َزاَوز دهاشاك

 عضاومىف ل هعلاوطىف ىواضببلا ريشلا هيلاو ءازعلا 00 ندو ةفوصتملا نيب

 هي مالسلا وو تامزانلاةروسىف هيلعايشاح ىفمالكلا انيفوتسادق وهريسفت نم ةريثك

 0 رو كمل 0 0-0 56 ىلاغتهل وةةاروصب الع مالاسلا ءدذاصلا نم مج لامك ةداقل ةضانملات اناا 01

 ءافثك الا نال طامتحالا وةممزعلاب اذخاو قافتالاب العوا اهلسن اولسو هيلعاولص

 هدروهراكذاىفىونلاةهاركلا عج رلاوقا ىلوالا كرتوا» وركموامارح وهل هامهدحاب

 واولاو ىوذللاةالخ د هاركالىراقلا ىلع لادها ركلا مدع ىعْحْلا نعاضيا وز ومرلا عماج ىف

 لاثتمالا دجوبرخآ ىف وسو تقو ىف ىلص اذا لب امهدحا رك ذدنع عملا ىضتشالة ب آلا

 الاو هركيال تقوفف ٍلسو تقوىف ىلصنا ىنالقسعلانعو عجبا قلطل واولانال
 ةعزعلابلمعلاو قافتالا ىف طايتحالا ةلخجابو ةهاركلابناحرايتخا ىوانملاىفو هرك

 اهضعبو ةالصلا دارفناب امضعب ىفوامهعج- ثيداحالا ضعب قىرندق ليقناف ىلوأ

 رخآلاو مالسالمام اههدحانيينعم ةالصال نالو ازاولا ميلعتلاماانلق مالسلا دارفناب

 هصاوخنم وه وانيبطاخلاو لاو>الا فالتخاب فلتحت وهوا مالسلاذكو ماعب سيل

 نماما وءايبنال ريغ هب درفبال ةالصلاك مالسلا مثءريغ هلع ساقبال سو هيلع ىلاعتدللا ىلص

 ةيضرنلا ىلوالا لب تالذىف سأب الىوونلان ءو ءاسنالا رثاسكل يقف هنو ىففلتخا

 ريدا ىنعمب ءانلانم 46 ةوبنلا 9 ىلاعت هللا لبق نم ىا *# ىتوا نم لضفا ىلع 8

 لقنام ىلع انه دارملاو ازوم نكي مل نا عافترالا ىنعيوا زومهم نا ربا ىنعمب ظ
 هيبادثعب ناسناىنلاو مهالعةحا زال بابلالاىوذنيب وهللانبب ةرافس رباك الا ضعب نع ش

 نملضفا ىلعمالسلاو)

 ةوبنلاى وا



 ع نم ةءاريلاوه ىذلا همااسو ةرفغماو د 5 1 ةج-ارلا ىهىتلا ىلاعت كلنا ال_صا ىا » مكملاو

 ةلزان نيرادلا ىف ةقاملاو

 لضفا وه ىذلا د ىلع

 ىلاعتدللا مهانانب ذلاءاسالا

 ةالصواةمكملاو ةوبنلا

 رافغتسالا ىه ىلا ةكئالملا

 نه ئل هنا ةدلضوا

 ىلوالاوءامدلا وءرضتلا

 عججامتا وماقلل بسنا و غلبا

 نعامهدح ا دارفانالامهنس

 ىلاعتدل وقل ه 0

 نولصي هتكتالم و للان

 اولصاونمآنيذلااعاايىنلا

 ةوبنلاو السنا لس و يلع
 ةوبنلاو ديدشتلاو مضلاب

 ةءابنلاو 'فيفنلاو محلا
 اين ىبنلا ىعسو عافترالا

 ىلع هفرش و هناش عاش رك

 نم معا وهو قللعا ارا

 هللا هثعب ناسن | هنال ل وسرلا

 غيلبتا قلما ىلا ىلاعت

 صخالوسرلاو هماكحا

 نكل كلذكناسن ا وهو هنم

 اك ةعيرشو باتكهلنوكي

 كلا و نيدلا ماصعفف

 ىف هيلع ىهامىلع ءايثالا

 ىلع لمعلا الا سفن

 ةيشاحفاكباوصلاقفو
 علا ىه ليقو لوما

 ةريرسلا تافصب بودكملا

 دارفنالو ةريصبلا ذافنو

 هالي يبو ةيلع هربا لص

 + رعح ناو نيققحلا نع |

 ىه ذا ةريثك لسرلاو ةليلق بتكلا نابدروا باتكو ماهلا هلزم لوسرلاو طقف |

 ةكتالملا و نيلقثلا د فاك ىلا اث وعبم 000 نمو سكعلاال هل تيتوا ةوبنلا نالا|

 ٠ | ةكحل اةعقتم هئقتاو ملا قيقعت ىهو ةمكح عجب < مكملاوط لسوهلآو
 هعتا نع اه ىئتكا نييينلا لكنع ةفصلا

 "كلذ نم معا ىنلاوالوا باتك هلءاوس هلبق نكيمل سما غيلبتب رومأما وه لوسرلا ١

 تلسرا ربخو

 2 5 لآ 2 ةطوتسلا |
 : 6 قىوو 0 أ ا اح ايفو 0

 قتك اف هسفن لاك ادرجل ثعب نء درواف هيلا جوا ام غيلبتل قلملا ىلا ىلاعت

 بيجاو ذاشهمازتلاو ةيسآو ميزم وحن ةوبن موزلب درف جولا درج فيرعتلا ف
 ريغلا غيلبتل ثعبنع اضيا دروا مث غلبتلاو قلكلا لي ةاخ ارم الا لكا حق

 عرش ناو هيلاجوا امت وهو كلذ غيلت رومأم :هلاب ثيجاو لمئارشا ىب ىف اك
 مامهلا نبا ىكحام ىلع لوسرلا عم فدارم ىنلاو ةلخباىف جوا اهف هيلا هريغ

 ىتابر ماهلاهلنم ىننلانانم مومتلا ىلابهذوهبسن اف هأط

 ليقو هلوزن رركتوا ريغلاىلا لزت ولو باتك غيلب ةيرومأم عفدو هأْملُثنم زكا

 ركاذ امه موهفملانا عم ةوبنلا لدب ةلاسرلا ىفوانم فنصملا لّمب ل مث لاكذا الف

 ةيلضفالا تابثا مامالوا فدارلا هدنعزال ةوبنلا ةهجنم ةلاسرلا ةهج ةيلضفا

 ةلاسرلا نههيفام عمو ةوبنلا لصاىف لضفا هنا ىنعي ةلاسرلاو ةوبنلا ىتهج نم

 هنا اًضِنا درواام عفدنيف ةيلضفالا ف ةوبنلاةهج قكل ةلاسرلا ةهجالول هنا ماءالوا

 هنالبلقلا نم هيف ام حي ال مث ةلاسرلاركذ قلي ماكحالا غيلبت ماقم ماقملان وكل

 اريذن نئملاعلل نود ] ىلاعت هلوق مومل هعن نمو ىكجسلاك نوةقحملا هيلا بهذ اك |

 عاجالا هيف ايعدم نيلوالاب صتخا نمل افالخ ةفاك قلملا ىلا

 ىبسلان ع ىطويسلا لأق ئواكلا3 مك هيف درفنم هناي 0 أ يدم درناو

 كلملاو نللا ىلا لسمو هل تانوعمو باوت ءايدنالا لكو ةفاك قلخأ لسرا
 مرك اوه لاق مثباذعلا ريخأت .رافكلا ىتح نيملاعاةج-ر ثعبو مجارلا لوقلا ف

 نيلاعملا ءاسن لضفا ءواسنو نيبرقملا ةكتالملاو نيل سرملا نم لضفاو هللا ىلع

 لّصفا ابف نفد ىتلا ةعقبلاو دجاسملا لضفا هدحسمو ةكمالا دالبلالضفا هدلبو

 ىحاضياو سشرعلا نم لضفا كررقلا هند. تسامهلاةيرتلا و شرعلا نود ةبعكلا نم

 زاوج مدع ىدرواملاو ةربرهىلا نبا نع

 هناو مالسلا يلع ءايدنالا عيب صاوملن عماج اضيا نايسنلامدع موق نعو ًاطللا

 هموقىف موقن اهاطع نم ملاء ِهتماىفو الا هتما ىف ةصاخ هل ىن نمامو ءاسنالاىن

 ةعافشلا هلذاو ليارسا ىب ءايدناك ىتما ءالع درو ايدتما ىف ىنلا ثالذ ماقم

 نمو مدآو ةليسولاو رثوكلاو ضوملااو دوقعملا ءاوللاو دوما ماقملاو ىمشعلا

 فنصاذلو هلضف ىلع لدام ةطاحا نع نايبلاىبعردشال ةلخابوهناول تحن هنود

 هيلع ىلاعت هللا لص رادقملاذمم فتكدلف راصقلا 1 كاطلا) لئاستر لاو ٌكِقْكْلا بف

 دوا



 وكوو تايطمع 31

 هسة ضيوف يسيل

 سيو ١١ مس

 3 *“ هل ١ ىلعو 8+ 0 عبارمشلا يع 0 دال« ءلاليقو ةءلعو ةيرظن

 ضفاورلاو ةعيشلا ىلع ادر ةيعبتلاماقم 00 ىلع هتلالد عم ىلع ظفل

 مسالي راجي سيلف ضرفولو ةعح هلسي أ ثيدح ده وركم مهدنع ىلع ةداعا ناف

 ةيراقملا 0 ومزغايو مهو ةتعابملا نايتا باحال هكرت ,هءازتلا هجو لعل لعف

 صخ مثليوا ليلدبلوا ىلاسكلادنعو هنوبيس دنع ليها ليلدبل هال 1.لضا مث

 هلا عفدو نوعرف لا[ وعن در قا المعلا رك 2 ام اقلطم وا بلقلادعب

 كناقذ دح ىلع م ناقل قو ةر ردقلا ف ف١ مهداقتعابوا ايثدلا بسحب فيرش

 ةاكزلا هيلع مرح نم انه وهو سوماقلا بحاص نع لقن ميركلازيزعلاتنا

 سابعلاو ليقعو رفعجو ىلع دالواكابسن اما ليقو مثاهونب هو ةفينملا دنع

 ىوربو نيتاورلا فالتخاىلع نمؤم لكوا ىن نهؤم لك وه اند وا ثراحلاو

 نع لئس ىبرقلا "ىف ةدوملاالا ارجا هيلع مكلئساال لق ىلاعت هلوق لزن نيح هلا

 هبساننم ليقو تيبلا لها نآلانم دارب دقو امهاناوةمهطاف و ىلع لاقةبارقلا هذه

 بيسوا بسش هب لصتانم ليقو جرىف هعم 0 نم ليقو ىندالا هدج .ىلا

 هعابنا ليقو هحاوزاو هترذ ليقو اههاناو ةيط افو ىلع مهىبرةلاووذ اضياو

 عجب لبق *« هءاعحاو #8 ىتاودلاهيلع ىرجودهتما ءايقثا هنوكىوونلا عجر لق

 عجب وا بحاص فيفخت بص مج ليقفلاعفا ىلع عمج ال العاف نابدرو بحاص

 0 ةغل وه ىباكعأ| ىنعم تبحاضصل عج مسا ليقو رامتا و 0ك عجج مسا بوص

 ناو |اسم هنافو ليقو ةوب :لادعب هظفن : قطصملا ىقل نم اح الطصاو هريغ بعح

 ريغإ ول او | راع 0 ةسلاحم و ةهماكم د اليواوىنلاهرب موا ّىنعك ضر هرب مل

 ةدهو رح 5 دانس اهقدحا ناكوا ادعامو ا رخالاب ردت مل ولو هنهد

 ايقالتول اذكو ةيؤرلا ع نعال قيقر ا ع رو سم عنام امعدبلاحوا ّس وا

 ىنلاةلزنم 0 هنا 1 ه«:ةافاآ م ليقو انونحم ىنلا ريغ ناك وا نيمئان

 معن حدالاو نأاىف فاتخاو هحراوح ىلعو هيقالم بلق ْق هروب 3 رهظي

 اذكو ءاسالاو زيقلل الها ن 0 نا ططشن لاق هلا اك لافطالا و 0 لا

 دكالاو اههج ورد 0 ىيقلبلا نع نكل ةلخادىرسالاة لل اوعقجانءذلا ثالملا

 سانا مةليللا كالت ىق 3 ند 2 مديح انضد راج رح 5 فراعت لانع اللا ةيط رش

 ضرالا ىف نم عيججانايع هل فشك ب سو هيلع هللا ىلص ىنلانا تدلنا دبذفأ| ىف نكل ناو

 4 نماماو ا لع هللا ىلص هناي > ىق هبناح . نمهيؤ رلا عقوهنالايب اهصدعي هنايح ىف نمآن

 ىلقن لب موضع هز وج اكم ركملاهد سخن ةما كم .ط ىلع ايح آر نمو هنفد لب ةهتومدعبار :

 ماكحالان «الديول ءملارو ومالا٠ نه هن ال ىبا ك4 س لق ةاقحناومانملا ىفهآر نم وىلا زغالهعوقو ١

 نم مهلك افلا مشع ةعبراو كيلا فلا ةقاه موةيلع ىلاعتهللا ىلص هنافو مون ,هوةي ويندلا

 ىلا ةراشا هناكدتدثتو هءج ز وكف باعصالا و ل آلا ةفصو# ه«ندتقلا © ةياردلا لها
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 تدرفنااذاومالسلا هيلع

 كض رلإإ 0 2 تك رةانو

 هلآ ىلع وزبانيس و انييعت

 هب ندتقملا هاءكاو



 اصرص2#باصالا رك ذنوكيىناثلا ىلع لج-ولو هعابتا اضيادل او هلايعو هلها لج 00 ا دصقلاىف

 ىنل ىأروملكوف و ]5

 ذخاو هي نما وم السلا هيلع

 ناوناع الا لع تامو دنم

 مه وةريدسفت ىف فلاتخا

 ةئاممالسلا هيلع هتافودنع

 مهلك افلا يثعةعب راوفلا

 ورلا لها

 مالسلا هيلع هلوةلمالسلا

 هل 2

 مهاب موه اك ىبا_دكا

 قاك من

 ا 31 ل ةيشاح

 بدنها ميس أ

 طسوتلا دصتلاو عابنالا

 طارفالا نب لاعالاف

 كلا مدلاو طيرفتلاو

 0 وءابلا متو

 حابصملا ىف هلل لباقملا

 ةزيرغلا ىه رينلا

 ىتلا ةلبلاو ةعببطلاو

 | ىهتااهدعناسنالا قلخ
 مالسلاوةالصلاوىنعللاو الاو ىبسك هرثاو ىروؤرصض هل_صا نا هتاف راث الا صضعب هيلع لدباك ىبسك هلا

 هءاععاوهل آو هيدن ىلع

 ةينلا صالخاىف نيعباتلا

 بائتجالا ولاعالا طيسوتو

 ىطيرفتلاو"طارفالا ل

 ةفرستلالاهفالا ىلا نا
 ميثلاو قدلخالاو ه4 كا

 لاآنيبعتىفلاوتا ءاهقفالو ىهتنا ميم 2

 داضلا كن رشي ءامدلا اذه هل نيل ةباكعلا نع |

 2 11 سافل ود اكدعسا 1 1 ل ماقملاولوسرلا

 اذهاوةحس 1 لن امها ىل ىل اةراشا 4 8 وود 1 ل آلا ىلص هلال لا ىف مهكي لسا )هد 8 |

 مادتقا نا هيبنت هيف وءادنقالاب ناسحالا و ريظعتلا نوقحتسلاضياا ره ريغف ءادتقالابريظعتلا
 “م م مخ . 12 ٍِ > :

 ليقنافدمعنلا ثإ:ل ركش انم ةالصلا كيسشتو اًنادنقال ةطساو ,مادتقانال انلةمعت
 سيل ةالصلاف رهاظ وهو ىباعكلا ىنعم ىف لضف ىذلا ,هعيجب سيل ىهنم نيدتقملانا |

 ليلعتلل هلثمىف فصولاناو ركذامت مهفاك ةالسصصال ةلع ءادتقالا ةركالرإ مع 2

 نوكينا مزليالو سنعالةلع نوكينا زو ةيلعلا ةعص ميلست دعب انئلف لوصالاىف اك |

 ماش ن م دأ رماوا هدأرف | عي ةلع

 اصاصقوا ادح ل تقلالد دودحلا ءارحا لعن دقو فيك رومالا عيج ىف ىدتع ال نم

 ا مهفنا ليقنافالوا لعفلاب عماج ءاوس ءادتنالا

 ماو زك الابنجىف مودعملكف هاطخ قيرط ىلعو ردانو ليلق وهانلق ةسايسوأ

 ىدتقبالنم نا ,هوتالف كلذك اوسيل ,هريغو راثآلاب كلا قريكب نورودمم

 تافص قاصوألا هذه لثهنا ىلع 5

 ليبس ىلعال ةينلاب كادتقا نا ىنعي # دصقلا ف # ةفلالاموهفم انف ىرخجال ةحدام
 ءاما هيفو نيقفانملا ءادتقاك ةدساف ضارغالوا ءايرلاوهت قرط ىلع الو قافئالا

 ىاداصتقالا نموا ةلاص ضاىغاوةديج- تايننع ناك اذا هن دتعي امنا ءادتقالانا

 ىلعام!لامعالا طسوتىف اوعبتوا ص االخالابمالسلا وةالصلا هيلعدهل اوعبت ىنعملافطسوتلا

 ىلصاو رطفاو موصا ىنكلاو سو هيلع ىل اعتدللا ىلص هلوق هيلا ريشي اكىعوقولاديقلا

 فالخ نودي ربموقدركالذب داراىنه سيلف ىتنس نع بغرنؤءاسنلا جوزاودقراو

 ّ و هيلع هللا ىبص ىنلا هلعش ىثضعب نافىزارتحالاوا رهدلا موصوحتب ركذام

 نيهجولا ىلعو مهقح ىف طارفا هنالمالل ءءادتقا ز وحال لاصولاموصك هلصاوخ

 طسوتو ةينلا صالخاىف نيدتقملا دارملانا الئاق نيينعملازيب عج نف لالهتسا ةعارب

 ىهو هش عجب # ميشلاو ف زاجلاو ةقيقللا نيبوا نيتقيقللانيب عجب دقف لامعالا

 قلخ ىتلا ةلبلاو ةيعيبطلاو ةزيرغلا ىه

 ةفوصتملا ضعب بهذم وهاكايربج ايرورض هنوك ىضتق اذه ىهتااهيلع ناسنالا

 قالاو فيلكتلا ةدعاق ماليالفثيدللا ضءبرهاظ هيلع لديو نيملكألا ضعبلو

 ريثملا حابصملا نع لهو ةداعلاو قلخلا

 امنا كلذ لكذا هب حدملاو ءادنقالا روصت.الو قالخالا ليدبتب فيلكتلا مدنالف

 هللاىلص هداتعاام ةداعلاب دارب وةداعلا قلما نه داربنإ نكمم مث ىرايتخالا لعبتي

 ةباصدلاناف تايداعلا واتايعرشلاىفالاوقاواالاعفاوااةالخاو ا اداقتعا ميسو هيلع ىلاعت

 لالهتسا ةعارب اضيا هيفف مالسلاه يلع هصاوخ ن٠ هنا اودع ناالا رهسفناىف تالذك

 ىلع عملو تن ركذت ءاعس عج ني تاوعسلا فماود ةدم ليدل لك

 : ىلا ةراثشا د وكيلس داصتقالاو ءانسسدا نال ]رايد ذعار هيما

 تاوع-لاتمادام 79 1 95 اذه ىف دصقب امم



 تدعم 2 ا اه اهتلص ةذملا ىنعم ةيردصمام (مطلاو ا |١ نأ ع ءاوضالا تيقاعل امو ضرالاو

 مالسلاوةالصلا هيلع هلوقل اضياعبسمصالاو ةدحاوابنال دارفالاب ضرالا واضبا ةيعما

 اهنمو ثم مدا مولعال دعتست اهب سفنالةوذ اولاقام اذه لعل قياقطلا كاردا نه

 ناقتالافو ىواضيبلا نع لقن ةدحاوةقبط اهنوكل دارفالاف نيضرا عبس نم هقوط

 نوكي ءايضلا وهو ءوض عج #ءاوضالا# عبانتةدمىا تبقاعتاموإ8 ضرالاو

 ليقو ارون رمتلاو ءايض سما لعج ىذلا وهو ىلاعت هلوقف أك متاو ىوقا

 او ءايضلا نيبو ةرابعلانم رهاظلا وهاك تيقوتلاال ماك ماودلا وه دلظا

 ةالصلا هيلع ىنلاناكهيدعب وه خلات اوء-“اتمادامهلوق ىنعا ىهانناللا ماودلا ىلع

 عاطقناىلا ةراشالا اهتشافءادتقالاو كربتلىتاف هبتكو هبطخىف اهب ىتأي مالسلاو

 ةراشا انه اهدعبامو ةلصتلاو ةلدخلاو ةلع»لا ىه اهابتام ناف اهلبق اع اهدعبام

 فوصتلاو مالكلا ىنعي ٍلعىا نم باتكلا اذه نا وحننم رعلا تامدقم ىلا
 هتنرو تاحكلا اذه فسم ىلا ةراشالان هاو لاجالا ىااهقفلاو قال

 اهفرشو تاتكلا اذه تذعلا علأ مولعلا ةباغئلاو فيلأثلا كيش لاو
 بحي ىذلا اممجوب روصتلا لصحبو اهوحنو هلاونا نايو باتكلا مسا ىلاو

 ةموهوملاوا ةردقألا اما باوجاما ءافلا ناف مسفف ركذام نعض ىف عورششلا لبق

 لقعلا ليقأك فورظلا ىفذيط رشثلا ةبلغل دعب ظفلوا اما ماق» هءايقل واولا ظفلوا

 اذهىنازاتفتلا لات فرصتلاو ريبدتلا قلعت ندبلاب قلعت:هريغد ر رهوجاهنم ناعم هل

 ريشاام اذه لبق مسجىلا هلاعفا ىف فقوتم ريغ ىناعسجالو مسي نسل نهاؤجلا ليقاَم

 نكمي ام ةيناسنالا سفنالةوق اهئم ولقعلا هللا قاخام لوا سس وهيلع هللا لص هلوشن هيلا
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 نام كلذ ند روددلا ْ قابط

 0 اذهبهللع ىلاعت هلدجلات وبث, ربخاامل هلام نيداضتملا نيب عملا وهو ىعيدب

 0 0 0 0 ْ هلال 11 ا هيلعذومحت دجلا ثعاب وهف 3 ىذلا هلو ع ىروصلا

 ىل هس انم نضل ]أ ىعي ةالصلا نعطىف هتلع ىلا راثا اًضيا نايبىلا اذه جايتحتا مث متازيخ انلغح
 اانا نم ده اط ف رعلا ف

 ةادجحلاو ةلمسبلا لعةزتشم أ لخادع سيل كلذ نفد [فاياستك ١3 انيضنادادهتساب البكر 00
 | ناك انو ركل الما همكحو ءاينالا لضفاهتوكل مالسلاوةالصلاةيلع 0 0
 ٍْ لد.اع ةالصلا ودجلا ىنعا ام«! ركش ديق كال ذك | ركشاتضنقا و نيتيهانتم ريعناتمعنلا ناناه

 ديالا نعةيانك امهءاود ُ

 لكك دعلاو كوالا

 ها للا ل نهلثم ضرالانمو ددعنلا ةدارادنع ددعلا ديشامب ىتؤي اذهلو ل.قثهظفلنال
 || لك نال اهفرأو ةرخ آلا "تاوس دارملا وا هلم كيرعلا ةدا لع درا نا

 5 تاوعسلا| تفاذام اهنفندلاخ ىلاعت لاو انتقا اننا تأ 0 0
 اك هيلع اذهةلالدلهليقام | 0 وق نم :سانتف | هيفف ضارقتسم لكو ءاش راع

 لال والاول وداخل

 لوم <«فذح وهيفريخالا

 وطال ودعض ومفرق || لا فلل م اهسش هيض هلك وهو ردك ءأ ِظ || عض 4 ٍه عب أ 1
 6 مظلاو ءوضد 0 1 .

 1111 تا طم ودا ٍ :
 5 _ داع ٍّ د 0 امهتةيقح امم داراما نط عجج # الخلا و# ىض راع ءوض رونلاو قاد ءوض ءوضلا

 هسا مم هباع فولطحْلا مث اهومكوا رقكلاو ناعالا فا راكمتلاو ليلا ١-1 5 | 2 " اا 3 1 3
 وهو داب الادنا هلاو هبت | دوصقملاو ىنعمغلبا وهف عزانتلا ىلع دملا عم اهل ديقوا طقفةالصال ديقاما هفوطعم
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 ىف عرش ةلواصلاو

 لع لعسا ىلا ةحابدلا

 فيلأتلا ببسو فتصل مسا
 رعشا هج و ىلع هريغو

 قوسقبو ماعلا ماقغالا
 لايت مارملا لع تلاطلا
 مضلا ىلع ءانبلاب (دعيو)

 هائعم هيلا فاضملا فذ

 ده نم مد_ةنام دعب ىا

 ةالصلاو هللا ىلع ءانثلاو

 هلال وسر لع مالسلاو

 ةلاصا [سوهيلعللا ىلص
 م هياعصاو هل اىلعو

 انا نع ةلمان ىاولا و
 لطرعشلا نعم ننئذتلا

 قءافلا تمزل اذلف هلعفو

 لقعلا ناف از ايلا هربسخ
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 رومالانبب ةزيمةوق اهنمو كلذب اعلا سفنوا تارورضلاب معلا اهمزلي ىتلا ةزيرغلا |
 سنا َءوقاهنمو وحنو و نابندإل 0 ا ل

 هب ىضي روت مهل وق نم ىنعملا وه اذه ليق تاب رظنلا ىلا تايرورمذل نم لقشاب

 هك رديف باقل تواطملا ىدتييف سس اوملا ك ردا ىهتطإ يح نم 41 3 قدرط
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 لوصأألا لها دنعام اذهو اموزاو ادادعاو ادياونال ىلاعتهللا قف ةوت هلمأت ان بلقلا

 فلكملا ةفص كاذناب يولتلا ءدرف لوالانيعاذه نوكي نا عضوتلا بحاص زوج

 اضا لوالانم اًضناف ارا في رعتلا اذه نوك اضيا زوجو هل هفص ندا كلذو |

 اهدعبو سفنلاىف. رثؤي لاعفلا لقعلان نم ءامكملا هرك ذأك ناسنالا ,سفنىلع |

 0050| لع نيمكتملا زك او ةدرحلا رهاوإلا تامئافم حيد اذهو كاردالل

 ىواضيبلاو بغارلاو ىلازغلاكر اكنالا مدع ىلع عض وتلا بحاص بهذم لمح نا

 دئاقعلاحرشىف وهودهنم كلذريلستحيولتلا رهاظ نكلءامكسللاقاف ودفوصتملا نم عججو
 ىف اهلنراقم هتاذ ىف ةداملانع درمم رهوج اهنمو لمأتف تادّرحلا توش. رشد مل

 رهوج ليق ام ذه لعل انا ِهلوس دحاو لكابلا ريشيىتلا ةقطانلا سفنلاىهو هلعف

 ىلع ةغللاو فرعلانا هيلعدر وا ةدهاشملابتاسوسحلاو طئاسولاب تاساغلاهن كرد

 قلطي اي سفنلا ىلع لقعلا قاطيهلا دارملان وك زاوج عفدولقعلاو سفنلا ةرياغم

 كلذ وه علل ايبس نوكيام ذا سفنال ةوق ىنعا ىناثلا وه انه رهاظلامث امتوق ىلع

 ةرطفلا ل واف سفنلان ال بتاممه عب رالقعلل مث هريغاضيا لمت وىلا زانفتلا هرقل

 ةانراورضلا تك ردا اذامث لفطلا ىف اكانالوف القع ىعساهلةدع دتسم مولعلا نع ةيلاخ

 ىلع ةردقلا لصحو تايرظنلا تكردا اذامث ةكلملاب القعىعم تايرظنا تدعتساو

 اهدنع ةرضاح,تايرظنلا تناك اذا مث لعفلاب القع ىمس تءاش ىتم اهراضحسا

 ىولعلا ح ورلا مولعلا ليدعت ىف ةعيرسشلا ردص لاق ادافةسم القع ىمع“ اهل ةدهاشم

 مالسالارونب حارسثنالا ةم سى والقع ع ةيلمعلاو ةيرظنلا ةوقلا لاك هن هىف

 أرس ىعست ةدهاشملاة بسم ىو ايل ىعس ةيحلاو ةبقارااةيلص ىو اردص ىعمت

 كتمد انرهاوظنيز مهلا ةيعدالاف ءاج دقو احور ىمس لادن قو
 .ىهنا كتنب عم انحاوراو كيدهاشع اا كعب اسولقو كنف رعم اننطاوو

 مولعلاحصالاو ةيغولالا ةيشاحلا ىف لقعلاوا مالكلار حن ' ىناكرعلا لضفالا له مث

 ذا مهوت اي اضيا ىئظلاال ىعطقلا ىلقنلا ليلدلا ىا © لقنلاو 4 لضفا ةرجازلا

 هلاوز تدب هنودح ل لكدل ملاعلا ثودح ةلداك ىعطق 2 ايدلاءانف ليلَد

 اماو ةنسلاو باتكلا نم الثم ملاعلاءانف ىلعةلادلا ةلدالا دارملاومالكلا ع 3

 تامدقملاو ىىطقسلطملانا رهاظلانالامنم دحاو ىلاعجر.ناالا الف فلسلا رابخا

 ءامكملاو فاسلا مالك اذكولاغام فعض نييتهنمو ةينظ امهنمذخؤت ىتلا ةلوبقملا
 اوعدا نال اك حدي الف قالطالادنع ردابتي ام ءامكلسانم ديرا ولو ناقفتم

 عيله



ا نم ةيلقنلانيهاربلاو سي ا -- ةياقعلا ةلدالا ىا © ناقفاوتم سر
 كل
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 لقتلاو نمل ن1 زمان لا لبق نان» ىامسالا كارلا ونكت لانا 1 | :

 عاجل !| و أه ةدكا ات 1 لقعلاو 9 ب ولطملا ةدائال لقت .نمن 0 لل

 اةنلا ناو ”ىث نسح ىلعهب مكحالولا

 0 ل اد لقنلا او لقعلا عومت ىعل عومجلا ةدارز :| زاوح ل هاش داك

 بلاطملا نم ا كرد. ملعرسشلا باطخال ول 0 3ث عرتقلا بلاطملا نم

 0 0 هن دتعيل عرسذلاب قبطيم لقعلاب تثق لقنل او لقعلاب اهلوصح زو

 لضعالهنا 1 نافاينظ ناو رخال ىلا ةجااطلااف تاك امهدحناف الت ابكت 2 نإ
 اذا نيقيلا تع ىلعا ليصختل رخالا ىلا جايتحالا تلق نوئظلا عامتجا نم عطقلا

 هيلع مهاربانع ةناكح ىلاعت هلوق هيلا ريشي اك هدارفا توافت ل ىلكن بقيلا

 نيقيلانبعو نا هوك“ اذهلو ىلق نئيرطدل نكلو مالسلاو ةالضلا انس ىلعو

5 1 
 تايع سلا ند ايش ثياب

 فقود الآو لقعلا ف لا منا ريثعل امنا ل

 15 نأ

 ءوجونم ”ىث ةفرعمنا كشالو نونئظلاب توافتلا صخ نمل افالخ نبقيلاّقحو

 هبشك م هولاب تبوشنلدق نكل انهاعطاق ناك ناو لقعلاناو هجوب هتف رعم نم ىوقا

 لقتلا ناو لقنلا مض ىلا جاتحف ردكلا نعوةصيالف ملاعلا ءاقبىف ةفسالفلا

 دنسا 5 اًنتعطق ىظفللا ةلالد ركنا نك انضا هبش'نعا واخال اعطاق ناد اكل

 هيلا مض اذاف جوولتلاو فقاوملا ىف اك ةطسفس هنا قملا ناك ناو ىرعشالا ىلا

 تارامالا عوم ةدافاحولتلاو دصاقملا عضاوم نم موهفملاو هيشلا نع ىغصيف لقعلا

 لاوحادهاشناك سلا املا مض ولم مهفافىباطملناك ماقملا عن لمتهيف نكل عطقلا
 ساوملا علا بابسا ع يجب نم ىنالا مكملا لصحلا انفالسا لاوحا عمو انريصاعم

 همه ءانفو ملاعلابا رخىلع ةلالدلا ىف * ناقفاوتم 8 قداصلاربمللاو لقعلاو

 عاججالا مض ولو انه ةيل وقلا ةنسلا رهاظلا # ةنسلا وفق ناءرقلاه#باتكلاوهامهو دو

 ائىسايهدع دنع هلاراصي اما هئايديجوتلاكو امهم ةئسلاىلإ هجايتحال امهلا عجار

 تايلقعلا نم هيف نكامو تايعرشلا ىف وهامتا عاجالا ناب لوقلاو ماقملا ذهلثمىف

 نان ججوواتلا هدر دّقف ةيعرمشلا ريغلا ةيندلاو ةيويندلا رومالاف ىرجال عاجالاذا

 صوصنلا نم نودوتجلا هطبنتسيدق ىسملا وايعطق عاجالابريصيف اينظ ن وكي ىلقعلا

 سلانهو ناي ل6 ها باتك عاج الادنسنا لاش نادبعيالو عاجلا بيس عطقيف ْ

 الف هدوجو ميلستدعبف ىعطق هدنسىذ ذلا عاجالااماو نيتيعطق امهتلالد ن وكلك ش
 صاخللا فطع ليبقنم ةنسلاو باتنكلاو هلوق مث ««ناشاطتم# اريثك اعفن ديشب
 ءامكملاو حن نملقنلا نوك م,هولوا امهدحاب لقنلا صاصتخا مهول عفاد ماعلا ىلع
 الالة : ئا اهوندلاطا ةرخ الا [طبعل 5 ايندلانا هه ءانعلاو
 ىلع اماما ىه ىيعلا نع اهتقيقحىف لبق اهئاندلوا بلقلا ىف اهتايهتشم برقلوا
 9 رح كلا رادلال بق ضار ءالاورهاو ا ع نم تاقوللخلا لك اماووجحاواوهلا نمضرالا
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 اندلا نا ىلع 03 ناقفوتم ءامكللاو فاسلا مالك اذكو هللال وسر : ةنسو هللا باتك

 ناقفاوةهةيوبنلا رابخالاوّدِب هلال ب

 لاوزو ايئدلاءانف نان ىف
 رهوج لقعلاو |_يبعن

 لات اهقلخ ”ىضم

 هرون لعجو غامدلا ىف

 تاوطلاف ةكلعلا ق

 بلقلا ىف روت لقعلا

 لطابلاو قلحا نيب هى قرش

 ناك ضعب ندعو

 ةازنع بلقلا ف لقعلاو

 حرش ىو دسعلل حورلا
 0 ةلاوهو بهاوملا

 تايرورضلاب علا اهعبت
 وهو تالالا ةمالس دنع

 هعبشم 5 نم فرشثا

 هنم ىرجي لعلاو هسأو

 سهلا نم رونلاىرخ

 'نمو نيعلا نم ةيؤرلاو
 ثيح نم دارا نع

 ىلاعت هناو هل همازلتسا

 الو لقعلا,ال هب فصو

 2 روهج دنع هل مكح

 نالتكلاو ::ىانالا

 باتكلاناقباطم ةنسلاو
 لقا ناك ىف ةيلغل الع

 لعلزملا نآرقلل عسشلا
 ماللشلا هلع عادي
 مولعلا عاونا هع هن ىعن

 نه ةندلا) .سبألاو
 مالسلا هيلع هيلا فيضاام

 قامو 1 لق را لة
 , كللانا ىف اكريرقت وا

 فطعلقنلا ىلع اهفطعو

 نا ىنعي ماع ىلع صاخ



 ا تاي ردصملا يونا ونا عم
 سايق سللا نما دنع

 ةيلقعلا ةلدالا نا ىنعي

 ىلع ها ناقفتم ةيلقنلاو

 ةعئرش ةناف اسدلا نأ

 لاقأك بازل اولاوّزلا

 بارغللاو:اوتوللاودل

 1 مدعل اورطو ةنداح اهمال

 1 ثداودلا مزال

 تاكل نصخ افعل

 نيد نم رك ذلاب ةننسلا»و

 ىه ىتلا ةعبرالا ةلدالا

 عاج-الاو ةنسلاوباتكلا

 هلدالا ند“ [سانعلاو

 نانثا هقيقللاىف ةيعرمتلا

 عج صو ةنسلاوباتكلا

 امهلا سايقلاو عاجالا

 ىلا ةيسنلاب («لذاهنعزإ

 (اهمتأ و)ةيقابلاةرخالا نع

 1 هنهفرييأم ىهو ةدع عجب

 «مقنإ ءاللأو لاما نم
 هنع رقنام ىفهو ةمقن عج

 كادشلاو مالالا نم عبطلا

 اهمارح و باسح اهل الحو

 كر رام تالا تا
 ةبرسشا عمجاو تاعياملانم

 ديعب نم ىرامبارسلاو

 فيصلا مايا ىف راهلا فصن
 ةقيقللاف وهو ءام هناك

 ادي نإ لتعاال ناط

 اههعنو ايندلا بارش ٠
 تارسث ىلا ةيسنلاب لايملك

 ةرهالا رادلا ناو )ءامنأيظلا هبسح ىذلا باريسلاعم هلاك هلاحن وكي اهبعنو ا

 ءازجاءانف مزاف ضارعالاو رهاوملابايندلارسفدق هيلعدرب ةفسالفلاك ةيما ركللاةالخ

 روصتتالو لامعالا ءانفو ةقرفتلا ءازجالا عيمجن ناسنالاثعب رات لاو ناسنالا |
 عيجب مادعناال هتروص نالطبو هلكش مدع “ىث لكمانف هعفد نكميو مودعملاب ةازاجيا

 انآ 1 اما رءااهن وكل لاعالاناوهبانت ىف فاك ناسنالا ةروص ن الطب درج هداوم .|

 لا لاه ىو صنلاب ضعبل هضعب دبعلا لانا ىف ةرجالا قصتسادقو دوجولا نآدعب
 قال نافوهف قابريغ وهف ضرع ناسنالادوجوناءانفلا هجوىفليق ىلوالابف ىلاعت ظ
 رهو طا دض د,رااذااماوتف عاكث داما ىنعم ضراعلا ضرعلابديرااذا عصي اادنا .|

 ذئيح ءانفلاناو ضرعب سيل ناسنالا اذاح<نالف هقوسو هظفلنم ردابتلا وهاك

 ةححص مدع اضياءرهظي هيف فتصملا ضرغ هيفانيف ادباوالزا نوكيلب انقوم نوكيال

 ال00 1 كلا دام نال اماداكلهتسم هناذ دحقى قاكمالا دوجولا نوك ةدارا

 باتكلااماهبدارا ىفانه حبال نكل هناذىف حد ناو ثاذلثف ةمايقلاك ام تقوهف ايناف
 ايهومو هلك حلا سس و ةمايقلا عوقو نم عقوام لكف ايندلا ءانفىف ةنسلاو

 ءانفلا تقو لاؤسنع باوجوا هل ليلعتوا ءانفلل ناب هناك لاوزلا ةعيرس ف

 ةفرعمال ةيعرش ةفرعم لئاسلل مالكلا ذا ييكحلا بولسا قيرط ىلع باوجو

 قيفام مكح ىف لخاد # بارهللاو ب هلوةوةموتكملا رارسالا نم هنال نيعملا دملا

 ىلا ةبسنلاب بارحللاو صاخمشالا سفن ىلا ةبسنلاب لاوزلأ نا دعدالو هوجولا نم

 رالا ف ذح ولقنلاولقعلان اف هلوقىف 5079 ا»- ناربخ هقلعتم عمف وذحلاراملا «تاراناو لاوزلاةعيرس ةيناف

 كيذك تناكنا مث اهسفنو اهصاخشا ىلا ىناثلاو اهمتذ ىلا لوالاوا ايندلا سفن |

 | از28 ةيروص ةيزاح اهدوجوو دجاو لكل ةيراو ليدحال اكلم نوكيالف

 يل ىا # اهنع لاحم ا اهدولج نال لابوو ززو 'اهتوكرو:لالض

 ةقيقللاىفىا ليلذلانم # لذ 6 لاومالاو مشحلاو هاجلاواهيف ةلصاخلا ةزعلاو

 كو ةدابعا قلخ ئذلا زيزعلا رمعلا عيضي اهليصحت بيس نال ةبقاعلا وا

 ةممأ عجج 5 اهمنو قيلاق اذهلو تائيسلاو جلابقلا بكتر ابيت لب تاملاصلا ١
 بجوم اما اهنال عئابطلا اهنع رفنت ىتلا ةنحلا ىنعم متن عج ىاقلاب # ,قن | 6 بارس اهارشو )ب

 باسحلا شقوؤن نم سو هيلع هللا للص هنع ىوردقو باسللانم ىتداالو باذعال

 همدخو. ريغال اريسا عماجلا نوكيف ريغلا ىلا لقتنيس ايئدلا نم عجامناو كاله

 ةبرشالا راسو ءاملاك اهتابورسشمىا هي اهبارشو 84 ىنشام ىلع قسامراتخ' لقاعلاف

 'ئىثب سيل هنازعا هببرقولو ءام ةروص ىلع ديعبنه ىرب ## بارس هه ةذيذللا

 سفقنلا هب ميرسي أيش ىرت ءاقبلا رظن هل لاش ئذلا لوالا رظنلاب ايندلا تلذك
 ليبقنم لب اهل لصا ال مدع اهنا زعل للاعت هللا قيفوت اهتقيقح ىلع علطاولو ا

 ناوؤ# ههجوالا كلاه "ىثلك ىلاعت هلوقنم هيلا راشيام ىلع لالظلاو حابشالا |

 دعم دم مييصما

 «نازإ

 ىلا ةراشا ايندلا نؤد رادلا ظفلب ريبعتلا ف ايثدلانع اهرخأتل  ةرخالا رادلا

 دوجولا ىلع “ئراظلا مدغلابءانفلا سف تا هنال بي ردم ىف هين اف رهظالاوهوىوونلالاق
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 ىروصلا اهدوجو عم اهنال رادب تسيل ايندلا نال طقف ةرخالا ىه ه رادلاث
 مالعم رصملا هجو ةيدالا ةايلحا ءايلا فب ه# ناودملا ىهل 9 # لاوزلا : ةعيرسا

 ضعبو ءايكلحاو نيكريثملاك اهءاقنوا ةرخآآلا"ركنانم درانا رشف لك |
 ملاعلا لزنيف اورقاناو ايندلاب نيقرغتسملا ةروص نه الا ارامل نيرلكتلا]

 عم ىلصيال نا كلوقك هلع بجوم ىلع هنايرج مدعل ركتملا لب لهاجلا ةلزثما
 [ردردلالا

 ْ 5 مقتل الاو قلطلاال هنا اهب داربنا ىعشو ةضارف ةالصلاانا اهب هلعا

 | ةيمولعم مدع مدالا ناكناونالا ةقولخم اهنال:ئضم اهف تنهى ا 5 تدعا 0:

 ةياقو بتاره ىوقتللو مهبر ةفلاخم نع مهسفنا اوظفح نيذلا 7 نيقتك ا و اهلحم

 ىلع ةنللاو ضاوللنا“صخال .هللاىو ساعو -صاولل ئصاخملاو موكل رش

 ىمتنملا ناف ليلجلا ردقلا ناكما عم ليلقلاب عنشبال لقاعلاف مكلاعا ردق ىلع

 هللادنع مكمرك انا ىلاعت هلوقنم دافتسياك ىلعالا ةيمركالاو تنم وغلا
 ىنتكي ناب نادبملا اذه ناسرف نع فلاومللا عم نوكينا ىضرينهنا ىلع مك اقنا|

 رهتنه ولخال نانملا هلرسيولو ناممالا لاوز رطخ نع ولخي الق نامالا درجت

 راضح#او ئوقتلا قئاقد لاصح“اىف رظنلا ةقد بجاولاف نايدلا نم .ةبوقعوأ

 ثزوو هللا طش بجوباع حراوجلا ميعتو هللا ىوس اع باقلا ريهطت -

 اوعج- نبذلا مه هو 3 نافإلا 0 9 هللا ناني قبلي هللا داك لاعفالا عيجأ

 ىوقتلا نه 0 ريغ 9 لفل نم داما نوك دج هنال م سدلو ناعاالبأ د

 بحاصل وه اما ىضاملا ظفلنه موهفملا *ىهتلا ققحننا ىلا ةراثا نوكيا

 ةبقعلا كلتلوا هلبقتست دوؤك ةبقعنم مك نكل ازئاجناكناو لوالاو نيبرخالال

 لباب وىلازغلا هرك ذاك ناطيشلا ركمنم ناوآآلا رخآىف هل يسب لهمالسالا ةبقكأ
 كلذ نا ىلع رطخ ىلع نيريخالا ريغل نامالا ماود نكل ةنملاىف نمؤم لكذلا

 نوكينامزايف لوقا نيقئلل نايب اذه ليقو قملا لها دنع ربتعيناؤ.فالخ ىلا
 44 ةيقاب اهتزع ف فلكت ىلا جاتمموا جد سيلو طقف ىلوالا ةبئرملا دارللأ

 ؟ اهمع و ديأتلاو دواحللا ىلع مودنلب عطقتتال 6 ةيدبأ #ء ايندلا ةنع ف 2 ظ

 لص ناىلا نجح رلا ةجر رباس عم نادلوااو نالغلا عم روملاو نانملا رودقكأ|

 تارودكلانم * ةيفاصص 8 اريبك اكلمو اهعن تيأر مث تيارافاو قادما

 كاسكو: قباأو نيخ ةرخآلاو ىلاعت لاق اهل ةياهنال 6 ةيدمرسم لف ايندلا ىفآإ]
 ىهاتنالنا ىلا ةءرق اهيعنو ةنجال ديبأتلاو دولملا ىلع ةلالدلا صوصتنلا
 قيحرلاو رثولاك تايوربشملا ؛قلطم ةدارا نكمو اسهرج ىا «اسهبارش لا '

 لقعلا ررضو ركسلاو عادصلاك ردكن عوا ةيصعم وذم رج ىأ 7 مثا نع ةيلاحا ْ

 , اهوعسشتاو تجرب ةنجلا اولخدا عسوديلع ىلاعت هللاىلصهلوق هيلع لدب مهام

 ةلخا هذه (ناويلاىهل

 ايندلاناةلج- ىلع فطع

 ةكراابن اويل

 ةاويللا كه ىاة ويلا ىنعم

 تدعا) ةيدالا ةمئادلا

 (ناعالا لها ن م نقع 1

 ا كي ا
 نوقت نيذلل ترضحاو

 ةكارتقلاا و" رثكلا "نم

 هلوسرو هللاب نونمؤيو
 ربخ دعب ربخ ةاخلا هذه

 نم لاح وا نال

 قاب فانيتساو دقرب دق

 ةرخالا رادلا ناف لاقامل هناف
 ىه نمل لاق الئاق هكا

 نم نيقلل تدعا لاف

 ةيقاب اهتزعإ) ناممالا لها
 نوب نايل نا فيا
 لها قحىف ىلاعت هلوقل
 ادبا اهيف نيدلاخ ةنملا

 1 "هلا هذهو

 لاق ةروكذملا ةشلثلا
 (ةيفاص اهم والاهلبق ىتلا
 (ةيدمرسإلت ارودكلا نم

 اهلها ماودل ةمئاد ىا

 تيادطللااوا نأزقلا صن
 ”نيوفافلا قاع دمارلالاو

 ليالا نم ليوطلاو متادلا
 لوألا ١ كيه دارلإَو

 مثا نع ةيلاخ اهبارشثو)

 اك 0:



 ةيلاحاهرج-ىا (ةيغالو

 نم وغللاو مالآلا نع

 روخ فالح مالكلا
 ىف ىلاعت هللالاقأم ايندلا
 وغلال ةنلا بارش ةفص

 ىا (اهف) مئأتالو اهف

 روح زر اراد
 (مايللاؤ تاروصقم

 ءاروح روحا لاَ

 رج ءارج رجاك روح
 هيلا ةأرملا قنعو

 داولا ةصلاخلا نيعلا

 لمث كاذو ضاملاو
 تاروصقملا ولالا و نسما

 تارودلا تارذدخلا نه

 تاسوبحلا واراصبالا نع

 نهجاوزا ريغل ن رظن, ال

 ةناىف ىلاعت هللا لاق اي

 تارضصاق نبش ىئرخا

 عجب مايللاو فرطلا
 ىلع ةنملا ةيحو ةميللا

 ةْولْول رابخالاىف دروام

 مسرف ىف احسرف ةفوحم
 عارمصم كالا ةفئرإ اهل

 ةيواز لك ىف بهذ نم
 رخالا نور لها اهنم

 انههو نمؤملا ماع فوطي
 انعدوا ناوساو

 راهزالا عماج ىباتك ىف

 هللا لص ىبنا انع نسا نع ا حالا ع نع ليق تهذ نم عارمصم ا ةعبرا اهيف ِْ

 مالسلاف نهبرنذأتسا ما.للاف تاروصقللا ءال 1 لاق ءادنلا اذهام لماربحان |

0 

 رهاكطا

 0 95 0 اهسع 1 راذق الا ع نكلوالو مسا 8 دلا تا

 مهتوطب رهطتف بارشلاب نوتؤي ماعطلا مهاكادعب مهنال كسملاك ,هنادباىف اجشر

 ىآ' لع نبع روهطلا فارتلا لبقو كسملك مهدولج نه مهتوطب ىفام 52 ربو

 اف عمال هلال :6 ةيغال هه نع اذك ه«و8شغولغنم بلقلاىفام عزنت ةنجلا

 برشتالف ععمس ىتح وفل اهيف سيل هنال اوغل ابف نوعمالو لطابو وغل ةيغال

 فئاطللاب ناحلالا ىلع برشت امتاو لطابلا ءانغلاو شحافلا مالكلاو وغلا ىلع

 ءاروح روحا لاب « روح © هلوةلمدق» ربخ ه6 اهف هو قملا مالكلاو ةيهلالا

 ااا ءاردلا ةصلاتلا نيعلا ةيطألا .ةأرملا ىهو رج ءارج رجاك روج

 ضايبلا ةيقنلا ىه ليقو ءاهبلاو لاجلا لمي كلذ
 ررض عفدو ىذغتلا بورشملاو موعطملا ةدّئاف لبق ناف ءوجولا ضيبلا روما

 ىدحاولا نعو ءاكلا نم

 تلق ةنملاىف ةيفتنم هذهو عونلا ظفحو دلوتلا ةجوزلا ةدئافو شطعلاو عوملا

 ىواضيبلالاق ناسنالا عونةعيبط اهيضتقت ىتلا ةيسملا تاذاذلتسالا ثالانه اهتدئاف

 اهمزايام عبجج مزلتست ىتح اهتقيقح مامتىف ايندلا عن كراشنال ةنملا من باوملاىف

 نهفرشل نجرحبال تارو:تسمو تالر ادع # تاروصقم © اهتدراف نبع ديفتو

 تاروصقم ليقو ماهتالا هاش قرطتت الل تاسوبحىا ليق ريغلا ىلا نرظنءالو

 ناول ريغصلا عمالجا ثيدحىو ايندلاىفاك الديواو مهريغ لواشال نهجاوزال

 اةادللا كرولا ضرآلا تااللا ضرالا ىلا تقرا ةنللا لها ءاسننم ةأرما

 لك ةميللا سوماقلا ىف ةهخ عج ه6 مايللاىف + رهتلاو سعتلا ءوض تبهذالو

 رطاى اهب لظ:تسيو مالا اهيلع قلي ةعبراوا داوعا ةثالثوا ريدتسم تدب

 ةفوحم ةدحاو ةْولْولَنَم ةميلت ةنطاى نمؤلل نا اضيا عماججلا ثيدح ىو

 عانتماال هلا درو ءافصلاىف هيبثتلا ُواّوالانه دارا ليق اليم نوعبس اهلوط

 ىرالا سفنلا ناكمالا ىلع ىتاثلاو ىداعلا ىلع ىب لوالا لعل اهسفن ىق

 ىلوالا فالخ ىرخالاىف ةداعلا نوكت نا زوجي هنال ةدام ردابتملا وهو

 )006 ةفوحم ةرد ةميمللا امهع هللاىذر سابع نبانع ىدحاولانعو

 وا والا مايخ هيلع حدبلا

 تألقف هللا ل وسراب كيلع مالسلا نقف روكا توقايلاو رضخالا دج ريزلاو

 تادلادا نحنو ادبا طخ الو هاما

 ةنللا لهانم

 نطلق ن نةفطف ن٠ نذاف كيلع

 ةدحاو. لك قناعي ببث فالا ةينامثو رك فالا ةعبراو ءاروح ةئامسجح جب ول

 (نهنمر



 يه 0
 تايقن تاف.ظن 3 تاريطم 9 تانبل 4 تاعان 0 ايندلا ىف هرع رادق».نهنم

 نافزردلاو مسولاو قالخالا “'ئثو ضريطلاك مذيو رذقتسامم ه رادقالا نع 3#

 هنت الام عيج نع ةلمخابو لاعالاو قالخالاو ماسجالا ىف لمعتسإ ريهطتلا

 وت نم مالالا بجوب اعوا عجولاو ضرملاوهو ىلا عج © مالآلاو عبطلا

 ليقو لاا ونسملا دادزب باقحالا دادزا الكلب نهلاجم رييغتو نهنسح "باهذ

: 

 ضغب نع ليقو دلولاو ىنلاو قازبلاو طّئاغلاو لوبلا و2 نم تارهطم

 ةدحاو لك نوك دوصقملا نال تيقاويلا رهظالا# توقايلا نهناك #9 نه رب ارض

 سيقاهناالا عاب عملا ةلباق» بسانيف داحالاىلا داحالا ماسٌقنا لحم ماقملاف انوقاي

 رفصاو رجا ةعبرا توقايلا ليق قارغتسالا ماللا نم دير.هنا لعل ىلاغت هلوقنم
 «ناجرملاو#9 ض.الاورجحالا انهدارملالعا عاوناماسقاللم ضد او ىو امساو

 07 ذآ | |زذزذزذ ذزذ ذ | 1 1 12 1 120 0101 1 1 1ز 1 1 1 121

 ءافصلاوه هبشلادجوحدالاو ضيصختأادجو ٍرعدنمو ةرهلاببوملاضايبلاناولالا

 سو هيلع هللا لص ىننلا نع دوعس»نءانعىوراك هرهاظنم هنطابىفامئرب ثيح

 ىريئتح ةلح.نيعبس ءارونم اهقانن ضاب ريل ةنللال ها ءاسنْزم ةأوملا نايلاق

 ناجح رم اءافص ضان ىفتوقايلا ءافص دارا ىدحاولا نعو ىذمرتلا هجرخا اه

 ثمطلا #4 نهئط»1 ف ىسراف توقايلاو ىهع ظفل ناجرملا ىطويسلا ناقتا ىفمث
 1 ناحالو مهابق س : | هجو لكالف لاوؤاأ سملاوا ”ىطولاوا حاكلا

 روصتب نا نال اما 0 دييةالاف ناو سنالا نم درف نهجاوزا لبق نهب
 ةغلابملاوا ةيالادذه ومب الدتسم ضعبلا بهذم وهأك روملاك اهمثنو ةنللا مهتم

 تافص ضعبهذهمث سوفنلا اهب عراستت ءاسنلا ف ةب وغم ةفص اهناىف ةفاظنلا ف

5 8 
 ١! مدع ناو نآرقلا بيتَرل قفاول نهناكهلوق كب ذاريهطتلل ّ راو تيذأ يلا

 ةدارا مدع س ايتقالاطرسش نال ليقامو هلؤدوعبطلا تارذق:سهنم نطو ننالا

 عقوولهلا ديراناوهيف نام يلف سابتقالا رضيال رييغتلا اذه لثم نادرا ناو

 اضياو يسم سيلف سابتقالادصق توشو هنيب ! رق. ةيددضقا مزا نآرقلا تيرا لص

 مهوتناو ة هيض 3 نم رد مدع 7 :ىافلا ٠ نم 3 اج نال ةناوقايلا رظن

 (ل و ةشر )
56 

 | ندحانال توقانلا ةرج عم ناحرملا ىنعي ؤلؤالا ضايس نهنول هيزدن ه3 اينما و

2 
 روهلا هيلعام وهو |

 هذهب رولا نوك عمو ْ 2 سيل هنا رهاظف زيتقتلا اذهل ثم ىلع فاق ودم سايتقالا نا دنرأ ناف نارقلا

 | الو لوالا نم لقا ىناثلا عجسلا ناكل نآرقلا فام ىلع بترولف ناعجيع اههلِيق
 لو || ىفاكالفالاو رك ان وكلام نسخ نم عئاملا لوقا ىناثلا ىلع لوالا ةلاطا نسي

 ْ ةياع ردع ى اعامأ ةيعيدبلا ةياعرناىلع 2 هلق نإ تفرك را ملا ىلاعت هلوق

 11 ل ا ص م يح سس جلا ب 2 جب سام اح ل جل حج 7 اس حا اس جل مح سس سس سس صعب سس

 نادالا تانيا (تاعان)

 ( راذقالا نع تارهطم)

 دا هكر 4 رذقعجج |

 انهه دارااو سا وه

 رومالا نهءاسذال لص ام ا

 طئاغلاولوبلاكةرذقتسلا |
 كرو نياشتلا و نسخاو ا توقايلا نهناكىلاعت هلوق دنع نزاخنا نع ليقو ٌواؤالا راغص وهى ره ولا نعليق

 «مال آلاو) تاثولملا نم
 ةيناعسعلا ضا مالا وللعلاك

 قداح ك3 ةياتتعلاو
 توقايلا نهناك زث هيمذلا

 ضابب ىف «ناحرملاو
 هوجولا ةرجو هرددلا

 قلقا سا نشك 1 |

 نوس دع ل عأ (ناكالاو
 نونا ىتعي نهحاوزا ليف

 نيقتمل تاقولخم راكبا |
 ةياثاليلد ةباالاىفو ليق لع هلو مدق ولف ثيذاح الا تأ نع نوم ىلعاف امندلاءاستاماو رولا

 اًضرا هه 7 د

 ها ا
 ىف ءاج امنّنه لضفا
 نمدابعل ع وفرملا ثيداحا



 هوجو )بهاوملاح رشىف

 عمهبأدتا (ةرضانذئمو

 هصصخفلأ وا ةالح ىاردقم

 2 يقل موب 0

 ةقلخاما :ى«!تاذ ةبرط

 هوحولاةراضن وهناس>او

0 
 ىلا رفاهل مزال هنال اهبحاص

 هوجولا كلت ىا(ةرظاناج 5

 دهَقلا مون امر ىلا ةرظان

 قيليارظنانايع وة دهاشم

 الو هللا ردا ريغ نم هاذ

 ءاعس لاصتا الو 4 ةطاخأ

 جارس ىضاقلا لاقاك ىثرملاب

 هتديصقىف ندلا

 »* فيكر يغب نونمؤماهارب

 *لاثم نمبر وُكرداو

 «.وأراذا ميعنلا, نوسنيف
 *لازتعالا لهانارسخاي و

 هتجر راثان

 انيمحنالةنملا لهادقتعماذهو

 لهادقت:ءم وهاك انابسحو

 هيلع هلوقل لازنعالا

 مكب رن وزيس مكنا مالسلا

 ردا هلك للا
 ةلدا نم ناذهو ثيدحلا

 212 لاف هير عر
 ليصفتو قيقحت اهيفو
 ةلاطالا مانو اك
 كيك دارا نة ليوطتال
 ىباتك ةعلاطم هيلعف راتسالا

 6 هدنع ) راهزالا عماج
 ةنئيطكم ةيض مل فيرشت و ةناكمةيدنع دارملا هللادنع ىا

1 

 نمدوصقملا لعجواومدقام لامكلا نق ها نايا قب ردا اهنا بطلا

 هحوهلف عبطلا رفمامو م 2 ولا 3 0 ناح رااو توقايلا لويق مدع هييش ثدلا

 فرش ع ةيمسلا مدق ةيحورلا ةذلإ 0 هلاك ةيمسملا ةذللا تاكا كنا لا

 برشملاو مطملاو ل ةيسللا مظعمناك الو ىحقالا دصقملا ىه ذا ا

 هوجو قبسامن رهاظلا ةهوجو#8 ةاحورلا ةذلل لاقمث رك ذاع ص حاكتلاو

 نيعلا نالو هبف رهظي رورمملاو نسما ماظعم نال صخ امنا هجو عج نيقنملا

 « ذئمون 88 هوجو باعصا دارملاوا تاذلا وه هوجولانم دارالاو هيف ةرظانلا

 فصوبوا فرظلاب هصيصختل اما هوجو ربخ #4 ةرضضان ف يَقلا مونوا ةنللا ىف

 ا ١ 14 ةقرشما ةرورسم ةتسح ا ةرضان ىتعمو ةيقع هوجو ئرادقم

 ريخ 44 ةرظان 96 ءوجولا كلت بر ىا 5 اهبرىلا © رون اهولعي ضب ليقو
 هريغ اورظنبال نا مزايف لق ناف صاصتخاللل اهبرىلا ىنعا هقلعتم مدقربخ دعب

 ةبسنلابلب قلطع سيل صاصتخالا انلق نالطبلا رهاظ وهو ةنملا من ران ل

 ةعلاطم ىف نوقرغتس معيؤر تفو مهلاف ايدلا ةيؤر فالخ ةيؤرلا تقو ىلا

 مهنم نأ ضعب مالك نم مهشدقو ريغلا نع الضف مهسفنا ن رع نولفغي ثي' هلاج

 لديام ىلع سأرلانيعل وهام ةيؤرلا نم

 اذكوةيؤرلا ىنعم ةغللاىفىلاب لمعتسملا راظنلاذااهيلع نارقلا لزنا ىتلا ةغللا هيلع
 ةقيقحاذكو هجولا نه دارملاوهىذلاتاذلا ىلا ةيؤرلا بسن امنا لاق نف عاججالا

 هال نع لك ىربلب نبعلاب صاصتخا الب مه«تاوذ عيمج هو مهنال هجولا

 ةجوليلد الخ بكتراامبكترادقفرخالاب كر دبام لكب كر دب ساوما راسباماذكو
 هلا عم نالف اكت لاس إك نيعلاب ديؤرلا داريو ىأر نالف فرعلاو ةغللاف لاّمدقو

 ةنللا لها ىتدانا ىذمرلا نع ريغصلا عماجلا ف ةلاسلل لد. هنارحا عيمج ملكش ل

 000 كسلا ةريسم هررسو همدخو همتودهحاوزاو « الاخت ها ةلزنم

 لوسرأرقمث هماهتو هحرشىفىوانملالاق ةيشعوةودغ ههجوىلا رظن نم هللاىلع

 دارملاو رظن هيفف ةيؤرلا نع كفن ال نم

 ةودغال :ريغلا نع لاق مث ة ةرظان اهبرىلا هر ذُممون هوحو تو هيلع هسا لص دلا ا

 0 ميو كد 0 م دارالاف 0

 هتعاطب مهنع ا ولا ثاللتىا كرو 0 ا ١ دع 3#

 بابسالاةلسلس ىف ىقّريتسفنلاناف بواقلا نئرطت هللا رك نال ؟اهرك نب , 6 نزئءرطم #

 قحلا ىلا وا هريغ نع هب ىنغتستو هتفرعهىلع رقتستف هناذل بحجاولاىلا تاببسملاو

 له ىواضيبلارك ذاك نزحوا فوخ اهزفتسال ىتلا ةنم ًآلاوا كش اهمربال ثيحب

 ايندلا ف سفنلا لوصوفامةلع ةلعال حلاصلا مهدولاذا ايليلعت افصو نوكي لوالا

 ' ا لوألا لق لكناف ىعملا ف .اهنع' ىلاعت هاض رىلا بيس 'نانئمطالا ةينرولا
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 2 ةمضار هنعو

 نم عون هلناك ناو عن انلق ىضرلا اذههل لصح مل ةبئرملا هذهىلا ايندلا ىف لصيمل

 ةيفوملا ةئم ؤملاب اًضارسفو اهودو ةوقلاب توافت كاكشم ىلك ىضرلا لعل ىضرلا

 لدبتتالو ريغتتال ث رح امهف سا رلا لامعالا و ئاقعلا ىفةررقتللا دارنا دعس ال وهلا دهعي

 ورىلاو راما نيب فاضم ريدقت مادعسالا ىلعاهب ر ءاطعوأ اهبرنعىا ه هاعو#

 ىا مهنا ةدافال نيعض وما ىفريمللا مدقنل بق مث4اطعوهءاوث هنع اوضر مهنال# ةيضا رو

 لوقاها وسن م عيجج مهكر هللا ريغ نع نوض ربال مهو ىلا: هللا ريغ مهنع ض رن مل هوجولا

 ريخاما ةيض مو ةيض مهىلا قاعتماماو اهبرىلاوا ذئمو نم لداماهدنعنا رهاظلا

 نه سيل ناكول قاثلاىلعو رصح هيف سيل ل والا ىلعف رمضان نمل دوا هوج ول ربخ دعب

 ذوخأم مالكلا اذهنال هثدارامدع رهاظلاف اقلطءرصملا ةعص لسواو هركذام لبق

 قيليالف اصاصتقاوا اسايتفاوا ملت ع اوطرو مهنع هللاىذر ىلاعت هلوق ند

 هلقلخامل هيلاهنلا عئاام عيجج دبعلا فرص ركشلا ل يق ناف 6 ةركاش #8 هيلع ةدايزلا

 اذذلت ةنلاىف ةدابعلازوجب انلق فيلكت رادت ل اهنال ةرخآآلا ف فتنم ثاذو
 متنملا ىلع منملا 9 همدقم لعجولو افيلكت 3 1

 ةيؤرال مالاديؤر 618011 ش ع1 داو لبس م الاف قا ا وهاك ايعرشال
 ةنطلا مذ رااسذا هاضرو هللا يور رهاظلا هذهوو ةمعناا فاريعاركشلا نمو ةمعنلا

 مهضعب دنع وه اك ايلقع ىحاو هيلع

 ىتلاةرذقلا ةتشنملا ةينافلا ةيروصلاةيزاجياال دم ادلاةمانلاةيقيقملا دي ةممنلاىه

 رهاظلا * ىظعلا:ذيلاو © ةليصولا ىف ةبوةعو ةجتتلاىفةمقنو ةقيقملا ىف نم ىه

 قممت لب اهيلا ةبسن لبقتال ايندلا منناف ايندلا هن ىلا ةيسنلابال اهسفنىف اه:يظعانا

 ليف نم لعجب نا ال هوت م َنرظعلا لصاىف 5 نا الضف اهبنح ىف مدعلا ىلا

 هي حالفلا وهلا ىضربوا دارملا مات رفظلا و لوصولاىا يزوفلا وف ريكا هللاو

 سولا نص دا لا ناتلات كا ةيسئلابلوالاوا ريثكلا طرفملا رينا ىا

 دعب الو اديا أهدعب ةءاقف كذا ةداعس لكن د ا ىا«ىربكلاةداعسلا وو مقنلاو

 هلوق اذكو ةيؤرلاىلا ةبسنلاب ةعذءلاةذالاو ةنللا من قلطم ىلا ةبسنلاب ةيعناا لعن ا

 زوف لاو هلوق عم 4م عنل اول وقف ةيؤرال ركلة دا !او منلارئاس ١ حالفلاو زوفلاو

 و 3 عرتلاو طسلاو ءارغال ا دصق دعو نيريخالا اذكو نبي واستملاك ةداعسلاو

 هللا ند كيك ةعابقا رب ةعالاب قرش نا ن نكميو قاب لاري ركتلاو تانطالا اذه لثع

 لك ىعشد دعب هيلا ناسنالالوصو راب ةعابو هده 0 ءاالو ضوعلال ةناطعو

 ةط_باوت ةلاك ةذالااضياو حالفو زوف هقناوعو هف وام نم صالخو هشرطيف

 زوفلامدق ولف لاوز اهلسيل تاذلاىف ةفارش ةداع_سلاو لوزي دقو ةَّشاذلاةوق

 مدقت دق من ةمعنلاىا اهقيرطىف نيلصاحلاك اههذا بسنا ناكل ةمعنلا ىلع حالفلاو
 ه6 اب 94 ةرخآآلا رادلا نا ىلع فطع *ي رفظلا ناو ف لئاسولا ىلع دصاقملا
 210 ام ديقا |

 ها من عيمج ىلا ةراشالان وكتنا لمت وةنجلا من بنج ىفايندلا منك ةمعنأ|ءذه ىنج ىف

 ىقلقلا نع ةنكاس ةنئطم اهنعىضرم ىلاعت هللادنع هوجولا هي ” هع كلتىا ( ةرك

 هنعةيضار بارطضالاو

 ناعت هلا ورك اذ لاغت

 ذا هناسحاآو هماعنا ىلع
 ملام لضفلا نم مهارا

 0 رمل طخ

 اهناف رادلا 1 قياللا

 تيلكت راثأل ةمارك راذ

 اكان كاعت هللا لاق

 ىعجرا ةنئيطملا سفنلا

 ةيضرم ةيضار كررولا

 ىلخدا وىدابع ىف ىلخداف

 نينم ؤلا قحىف اذه ىتنج

 ى لامت هللا لاق دقو

 ناقكلا قع ىف هتلباق

 ةرساي ذو هوجوو
 ةرقاف اه لعشنا نظن

 ىه ةرسابلا هوجولاف

 ةرقافلاف سو.علا ةدددش

 رهاظلا راقف سكت 0

 رورش نه هللا ذوعن

 انلاعإ تائيسنموانسفنا

 ةروكذملا ىا (هذهو)

 ةرخالارادلاناو هلوق نه

 ةذالاوةمعنلا ىه) انهىلا

 مظعالا ثنؤ» ( ىرظعلا

 ىا ىلضفلاو لضفالاك |

 ةيورخالاةذللاوةم ه«نلاوزإ

 ىالضفاو مظعا 0 ٠

 ةيويند ةذل و ةمعث لكرم

 (حالفلا وزوفلاو) ةيناف

 احلا وهو دحاو ىبعم

 ل ف ءالسلاو
 ةداعتشسلاو ) سوماقلا

 هلوق ىلع فطع ( اه. رفظلاناوإلةيويندةودوةداعس لكنه ( ىربكلا



 01 ةرحتالا راذلا ناو

 هايل لآ ل
 الا لصح الل ةروك ذملا

 نم «نيبلاعاح ةعئاتع

 الفهءاوتخ نم رهتخ

 شاعولثيدحو هدعب ى

 هيفانيال ادن ناكل مهاراا
 هيل لا ةيضقلا نآك
 مدقملا عوقو مزلتسنال

 هك ةةكدللا سا

 ١ ياورد ةزعلا هانى ةرخ : الاعننو وك رك ذ الى نعي ةيورخالا رومال /1ثالت ىا

 | انين ةعباتم ىهو اهلا هلوصو ديرب نم لك ىعسيل اهلا لوصولاببس نايب ديرب
 تدعارلاعتهلوق نم مهندق ببستلا اذهتلقناف *لاؤحالاعبج ىف سو هيلعدللا للص

 اهلدح الص دنع كسل ةلع تاقتثملاف قاقتشالاذخأ و صيصختلا ماللاذا نيقتملل

 تلق + اما ا ىنعم آلف ىوقتلل ىت مالا تل ةروك ذملا ةعباتملانا كثالو

 هدعبام ديهتلو امازنلاوا انعض لعام احيرصتو لاججالا دعب اليصفن نوكينا زوجي

 | اك نيمحتست امن ىباطملاماقتملا ىف ريركتلا ناو ناسنالا بتاسهو ناطيشلالاوحا نم

 أ لولعماىلع ةلعلا فطع ليبقنم كلذل ةلع لوقلا ا لع نا نكمو انآ ريشا
 | نوقتملا ,هعباتنمو نيلسرملاديس عباتن منلاهذهنال نيقتملل ةدعم منلاهذهنا ىنعمب
 ءاتلاىف كلا زوج ه6 نيبنلا متاخ لج لعفلثم نايتا ىا # ةعباتمالا لصحمال ف

 لوالاىلع ىواضيبلانم موهفملاف مصاع ةءارق وهو عباطلا ىنعع اهكثو لعاف مسا

 ولو هتعباتم روصتب فيك لبق ناف + هباوةحخ ىناثلا ىلعو مهتخ ىذلا رهرخآ ىا
 ايرقم ايلو ولو دحال روصتننلو زرط متاو هجو لك اىلع هلعذا دحاو لعفىف
 اذ وداع لوش انه دوضتلاوه .ىذلا عيمان ء الضف دجاولاكلذىف هلثم نابتا

 فرصو عيتولابلذب م زاللاف عسولا ىف سيلام فالكالو هتقاطو ةةيورس لعل

 مزلي ذئيخ ليك ناذ +ةيلعلا تاما هركلإ كلت فرش ىح ةعباتملا سا ىف ةقاطلا ا

 مناو ناعالادرجمم نا ةنسلا لها بهذم نمو عيما ف عباتال نم اهيلا لصيالنا

 ةقشمو ةنحمه ّرعبال ىذلالماكلا رفظلا وه دارا اانلق + ةنلال وخد الصا ل ع نكي

 ميسو هيلعدللا ىلص هن وك ىلع لكش ا هنامن رفظلا ٍظفل هب رعشياك نزح و فوخ ه.رطتالو بهاوملافو رجا ن اور 3

 هدعل ىجال داوم ناب اًضيا بيجاو نيا ”ىن نم رجا دارمانا 0 هنب د ىلع نك لما 00

 ىعابتا الا هعس وامل ايح ى دوم ناكول تيدح هيوعنو هتما نم نكيملو هدعل رش 2 ا

 هلوشب ةيمئاخنا ىلع لاكشالاعفد اضيا هبو هعابا نم سايلاو رضمحلا اذكو ىسيعف

 ةوبنلازاوج ديف هنا لاكشالاهجو اس اهيدص ناكل مها ربا شاءول سو هيلع هللا ىلص

 هنوكىلا ةبسنلاب ةيمامللاو اكسانال اعباتنوكي هتوبن ضرفول هنا عفدلادجوو هدعب

 وهو ىنلامسا هيلع قلطيام قال ىلا ةبسنلاب ةوبنلامتخ نم رداب لا لوقا اًضان

 ىكملا رجنبانع لقنام ملا تار مايل هقرنكوب لالا هيض بنانا |

 ىلاعت هللا ىذر مهاربا ءاعب 6| مدقملا عوقو مزمل: 10 ةيطرع كان 3 بهاوملاو

 : ادايص مدقملا ن وك مزال ببال ةيطرشلا قدصنا لوقعملا لها ا هقيقحن لعل هنع

 ذآ رخآ لا لاحم قيلعت ليبقنم نوكينا زوحي اضياو هتلاحسا عم قدصتذا |

 ١ نباىلع ليوأتلا اذه ءافلنو لاحم هيلع ةقلعملاهنوبتف لاحم هتومدعب مهاربا ءاَق

 [ابقعم رح نان ع ىوانملا ىكحام ع ثيدملا أذه نالطس دار د لادم

 )علهما( 



 1 ه1

 ماقملالج- وللوقا مث نيعجا مهنعىلاعتدللا ىضرىفواىبانباو سابعنباو رباجو سنا ١

 راطواو*رعاشلا وة ليبق نمثيدحلا ةل جاب و ةيلكلاب عفدنال جب راخنا ىف عقاولا وهام ىلع : ١

 ه# ديسو# هتما سشاعمىابسنالا لعل #انديس #9 +رطتملاهنكل وتراطل+اهلبق رفاح وذ
 مدقتن م ىا رهظالا#«نيلوالا 9 ةعفرلاو ولعلا نعم ةدايسلا نم امهبف لعاف مسا دغبصي ا

 قلطم .لوالانم داري نا نكمو نيلسرملاو.ءانالا نم اامز مسو, ملم ناز
 ىلا لوص ولالبق حاورالا ىنعي ىلوالاةًأشنلا ف ىناثلا نمو أش ذلاهذهىف سانلا

 عما ىلع جورلاهرون بسحب سو هيلع ىلاعت هللاىلص هتدايس ناف مايجالا |

 ةدافتسمو ءايدنالا عيه راونا لصا فيطالاهرون لب رابخالارئاكتو راثآآلاب تباث

 قفتا ناو ةيقلاو تاصرعلا # نيرخاالاو 8. هلوق نم دارب نا بسانيف هنع

 الاجا سو هيلع هللاىبص هتيلضنا نابىف هتدايس نييدق هفالخ ىلع ريسفنتلا ف

 نيبنلا قاثيم هللاذخا ذاو ىلاعت هلوق ىف تهاوملا ىف لاق اضعب هضعب لصفنو

 هنرصنتلو هبزيمؤتل. ركعم امل قدص» لوسر كلاج مث ةيكحو باتك نم مكتيت ا
 ءايينالا نم ادن هللاثعبام تع ىلاعت هللاىىضر سابع نباو ىلع نعو ديالا

 هب نامؤبل ج وهو لسو هيلع ىلاعت هللاىلص دم ثعب نل قاثيملا هيلع ذخاالا
 هلج نم ىلع دروا هتما عم يل لك داراا هنع هللا ىضر ةداتقنع ليقو هنريضنيلو

 كيكف اتاوما ءاسالارئاسناك سو هيلع ىلاعتدللا لصانيدت ثعبم دنعنا هرهاظ ىلع

 هلاوريصنيو اونمؤي نا مهنا نم قاثيلا ,هذخا داراانا لواف ناميالا ممم روصت

 اذهو ةكراتملادنع قسفلاب مكملة آلاىفناب دياوهثعب اولصونا سو هيلع هللا ىلص

 دارملاف ؛سواو راث الاضعب هدهشباك حاورالا نهقاثيملالوقا *ءاسالاب قئالب سيل

 ىنعم مالسلا وةالصلا يلع ءايبنالا راس ىلع فرشلا ىف مالسلا هءلع هتنار راهظا درب

 ىلع ىنبم قسفلا :اضياو اذك اوناكل هنامز ىفءايحا وناكوا منو هنيب فرثلا ةيسننا

 نا باولانم ىلوا اذهو لاحم لادملا ىلع ىببملاف ءايدنالا نم لاحمىهو ةكراتملا
 ناىلعكلع نطبحأ تكسشا نثل ىلاعت هلوذ وحنيىف اي ردقالاو ضرفلا ىلع مالكلا

 تسيل هتوبننا ةيآلا هذهىف ىبسلا نعوىبنلاال ضيرعتلاو ريغلاةدارا هلثم يف حدالا
 سو هيلع ىلاعت هللا لص هلوقىفاك مهماو ءايسنالا نه هلبق ن« ىلا لب هدعب نع ةصتخك

 ىلاعتهّللا ىبص هنعرباج نع قازرلادبعنع اضيا بهاوملاىفو ةفاك سانلا ىلا تئعب

 لبق س وهيلع هللا ىلص اندنر ونئاخ ىلا ءتهللانا معا هللا و ىلاج- الا هانعمام س وهيلع

 اضياو ةكئالملارئاسو  ىسركلاو هتلج و شرعلاو حوللاو لقلاهنم قاذف *ىث لك
 رونو ممولق رونو نينمؤااراصبا رون اضياو رانلاو ةنللاو نيضرالاو تاومسلا

 ا

 مولعف نيرخآلا ىلا ةيسنلاب متدايس اماو هللاٍل وسر دم هللاالاهلا ال ىنعي ممسشا

 ةينايزلاناىطرقلاةرك ذلىفاموهو اضيا هضعب ليصفت رك ذنلو الاجا اضيا بسام

 1 ساس للاسوووس٠س6اس7ا سس 2
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 نيلوالاديسو انديسرب

 نم لدب «نيرخآلاو
 ربخوأ هل ةفصوا متاحا

 فوذحم ءادتيم



 ظ

 ىسندق اذهو شرعلاب مالسلا مملع ىميعو ىسوم و مهارباقلعتو نيلسرملا ىتح ةيثاح ا

 اهريغم ويلا كالئثسا ال ىسفن ىسفت نيلئاق مالسلا يطعم ع اذهو نوره اذهو ججيذلا |

 عمجي مث هديب ءاولا ذخأيو ملسو هيلع هللاىلص ىبلا مدقتيف نيملاعلابر لوسرو
 ءاكصلامث نوقدصلا مث ماللاوةالصلا مهيلع ىسيعىلا مدآنم ءايدنالا عيجب هيلاوح ١

 هيدب نيبرحي مث قاربو ةلحوج ان هقرف لكل رضحمث نافرعلال ها ةفاكو ءادهشلاو |

 قاوبلاو هنءىلاعتهللاىذ رىلعل دجلاءاولىطعيف ءاوا فلان وعبسو لع فلا نو

 ىلاعت هللا ىلص هفاصوأ ةلج- نم فنصللا راثا ىف ناّقب

 ا
 مامز لكف مامز فلا نيعبسب دانتو متاوق عبرا ىلع ىثمتىهو ةهقلاموب مه نوتأي
 ىلعاوردش مل مهبدبا نم تتلفنا اذاف كللم فلان وعبس ةقلح لكىلع ةقلح كلان وعبس

 ةمالكى رو ىلاعت هلوقل بكرلا ىلع فةوملا ف نم لكاوثبحق اهناش ظعل اهكاسما

 فرش راهظاللب نوموصعم مهنال مهنوخنم كلذسيل ضايع ءافشىفلا نكل
 اوبكت اهلقن دنعو براياهجتو اهلس ىتماىتما لوقب دمو سو هيلعللاىلص انين

 اريفزو اظيغن اهل اوععس ديعب ناكمنم مهتأر اذا ىلاعتهلوق وهو ظيغلاو قنملانم

 ذخأيو و هيلعىلاعتهللا لص دم موقيف ظيغلانم زيمت داكت اهقنحو اهضغلىا
 مارح كناف ىليبس لخ لوقتف كفلخ ىلا ةروحدم ىعجرا لودبو اهماطخم

 لاعش نع لعجنو بذي مث هلىهيطاو ىععسا شرعلاتاقدارس نم ىدانيف ىلع دم اب

 ليقنيملاعلا ةجرالا كانلسراامو ىلاعت هلوقوهو فقوملالها لجو فق شرعلا

 ريخأتلاب رافكلا ت> لكلا مي لب هتماب صتخمال هذه عفنناف ىمضعا اةعافشلا ىه هذه

 هنودنمو مدآ سو هيلع ىلاعتهللاٍلصهلوق ةيورخالاهتدايسنمو هذهنم صلختلابو
 رج |توقايهتضبقةنس فلا ةفاسم هل وط ءاول ىورام ىلع وهدجلا ءاول دارملا اوت حت

 ا( 13 ١ برثلاب ىرخألاو قرشلاب اهيدخا ققثن ثلث هل دمزلا نم هحمرو

 ىو نيملاعلابر هللدجلا ىرخالاىفو ميحرلا نجلا هللامسب اهادحا ىف بوتكم كم
 ىبرعلا ئالا ىنلا ىدانيف تاصرعلاب ىنؤيف هللالو_سر دم هللاالا هلال ىرخالا

 نيقتلا ماماو نيلسرملا ديسو نييبنلا متاخ هللادبع نب دمت ىماهتلا ىئرخلا ىشيرقلا

 ةعباتءانق ز را هللا ندع ةنج ىلا ءاوللا ذب هذي إسو هءلع للا ىلص هعبات نفهلارووهناذح

 نيقيدصلاو نييبنلانم ىلع تمنا نيذلاعم هترهز ىف انرشحاو نيبملا ديسلااذه

 هللادسا ىلا م ويف اورد ملولحلاب ةكتدللل صؤيةباورىفونيطاصلاو ءادهشلاو

 لعجليقو ةنؤمالب درولا نم ةضبةك هلمحق هنعهللاىذر بلاطىبا نب ىلع بلاغلا

 صاذاو تاكردلاىف باذعلا ف تاصرعلاىف ءاوالامادام ليقو هسأر ىلع جاتك

 ن*ىلع مالسلاو ةالصلاب انهىتآينا فنصلل ىغبن مث ضعبىلا اهضعب مضتو دتشت

 مالسلاهيلعمرك ذدنع ةالصلا موز تف دقذا وهيلع هللا ىبص نيملاعلل ةج-ر ثعب

 طايتخالاو عر وتلا ف فنصملابصنمب قيليال يسولىتايباا:طخلا نودي ىناسالاهركذد ريو

 | ةراسأ هده هتدايسو هيلع

 كا



 ما زل
 تسطع جس دس ا حسم د سل

 ءاسالا ةيماخ ناوئعىلا ةبسنلاب نكلابلا ةيسنلاب رهاظوهو ةعباتلادحو دك اثنا

 هناش نمو هترمثو هتحنن و هفرش "ىثلاماتشنا تفرع دقذا ةريسي ةيانعىلا جاتحم

 داقعلاىف هتعباتم روصقم ةداعسلاو زوفلاناىنعي هي كاقعلا فو عابنالا مزال اذك |

 قاعملا نم بلقلا هيلع دقعي ال مسا ةديقع عج ةعباتع قلعتم فرظلاف خلا

 ةيفيكب قلعت ريغنم هداتعا سفن ضرغلاقلعت,ام ىنعي لب اقلطمال نكل ةينيذلا |

 ىف ىنيقيلا داقتعالا نم رهاظلامث داعماو تاوبنلاو تافصلاو تاذلاثحابك لمعلا

 تامورفلاو. قحاوالاىف اضيا ةيئدلاتايرورضلا نموه اأو تاهمالاو لوصالا

 ىرخا هقرف ةقرف لك رافك !مزليالاونونظلا ريض مدعلعلف رخآآلا ضعبلا ىف اماو

 لب ةقرفنيثالثو نيتذثانم ليلق لقاىف كلذ لب كلذكس يلو اهلاهفلا4لوصالا ىف
 ليقدقو هقالطا ىلع ميعت# سيل رفك بابلا نظلاليقاف صملا ريشيس[ك ديزا

 ضيقللالاَمتحا هعم رسضخ ال ىذلا سب لاغلا نظلاناف نظلام ١ داقتعالا اذه قلطم

 مالكلا لعود ىذلا د ئاقعلامدقامتا مث كلذك ما 0 0 ناف ناميالاىف ربتعم

 ءافتك الا ىلوالا لعلهم لاوقالاوي ىف« ولت هلصاو ةيعرستلا مولعلا عيج- ساس هنال

 هلوخد ىف كشال ناممالا ىف ربتعملارا رقالا و لاوقالاب ديرا نا هنال ةيقابلا ةثلثلاب

 ديرا ناو ىنعملا اذهىف ظفالا ردات مدع عم دحا لك ةدام وه اك تايداقتعالا ف

 لعو ازاجنواةقيقحناسللا لعف لاس هلال لاعفالا ىف ةلخادف ةيلوقلاتادابعلا قلطم

 ماب ءانتعالاةدايزا نكل لاوقالاف تلخد ناو هنا ديراناو ثاذك اضيا ةماعلا

 نع رخؤت لب قالخالاىلع اهمدقت بسان الف اهلالباقم امون دع هئافآو ناسللا

 ىركذلابيئّرلا ىف اكقالخالا نعرخؤتنا اهتاغ ماعلا ىلع صاخلا فطعو لاعفالا

 رارقالا رابتعاب ةفيطالاةراشالا عم ىعيدبلا عجلاذيام ردارادا رهط الاس 020

 ركنملانع ىهنلاو فورعلاب صالاوه ىذلا قالو ريسفتلاو تايداقتعالا ىف

 ةرابع وه قلخ عج د قالخالاو هيف تف عام عم صصخ دل ضضصخل

 قالخالا عيجب ىف ىا ةيور ريغ نم ةلوهسب ةياسفنلالاعف الااهنع ردصت ةكلم نع

 ريش ىف مقوامال اذهوه فينصتلاببسب علاصل اذا ةعهذلا نع بيذهتلاو ةديجلا

 هموق نم سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلمح نه ميظع قاخ ىلعل كناو للاعت ةإ وق

 ىسملاناسحا وح نه نأرقلا هقلخ نا نم سسفام وحن لب طقف هلاثما هلمحتالام

 ةلداسملاو ةسئاعملا نمحو لذبلاو بدالانسحو عطاقلل لصولاو مظنمع وفعلاو

 ةج-راهف ىلاعتللالاق هج ولاةقالطعم ىتدالاو ىلعالا نمىذالالاقحاو رومالاىف

 لسا د ”آالاةذه مو هيلع هللا لص هيلع ل زن املهناىور وفعلا لاقو ميا هللا نم

 لاقف هانا مث بهذ مث ملاعلالأسا ىتح ليربج لاقف اهليوأتنع مالسلا هيلع ليربج
 كلظ نعوذعت وكم رح نمىلمعنو كعطق نم لصنن ال أي ىلاعتو كرامتها نار دمتي
 الا ىذااعزك مك: 1 مل-و هيلغىامنهنا لصوعو تااجاان لغرسأو هللاقو

 قلعتم (« دياقعلا ىف )ز

 ةروكححزلا ةعباتملاب

 ىعهو ةديقع مح هاو

 باقلا هيلع دقعنام

 ناك ءاو_س 3 طبنربو

 كارت
 قالخالاو



00 
 ةوفه هنع تظفحو ةلز هنم تفرعدق ماح لكن او انحالا فارسآلا ىلعو اريص

 دحا مون ههجو محشو هتيعابر هلت رك 1 و هيلع ىلاعت هللاىلسىنلانا ىرو ا

 ىكلو اناعل ثعبامل ىنا لاقف هلع توعدوا اولاقو اديدش هءاهصاىلع تلذ قش ١

 ىلاعت هللاىذر سنا نعو نوامملال مهناف بوق دها مهلا مهلدجر ايعاد. تثعب |

 ةديدشةبذج هلادرب ىبارعا بذجو !سودهيلع هللاىلص هللالوسرعم تنكلاق هنع

 نم نيذه ىريعب ىلع ىللجا دمتي الئاق هشام ةكفخ ف ل هضاك تارا ح

 هللاىلص ىلا تكسف كيبا لامنمالو ثالامنم ىكلمحال كاف كدنع ىذلاهللالام

 تلعفام ىتارعااي كنم داقبو لاق مث هدبعاناو هللا لام لاملالاق مث سو هيلع ىلاعت

 ' يما مث سو هيلع هللا ىلص هللا لوس ركخضف ةئيسلا ةئيسلاب ىفاكتال كنا لاق لاقال لاق ىف

 ةردقلادنع هوقَعَو هربصو هلح ةلملابو رمت رخآالاو ريعش ريعب ىلع هللمحن نا

 المس ىتلاةيدوهلاوفعو ةيلهاجلاىذاو شيرت ةاساقم ىلع هربصك رتاوتلادح غلاب
 ءافش وحن ىف ليصفتلاو ةبقاعملانع الضف بتاعيملو هرحم ىذلامصعالا نب دياوو |أ اهلع داقعلامدق(لاعفالاو

 ايف ةيعبتلامزابف اكرتوا العف رهاظلا «لاعفالاو #9 ىلاعت هللادجر ضايع ىضاقلا | افهساساو لكلا ىبثماهنال

 اهيلغ فطعاهف ةمزال ةدارالاءذهو ىلوا هكرتام ىلا اهوركموا امارح هكرت ناك || ايحص ساسالا نكي ل
 ةلرت و هيلع هللا ىلص ةلع ىور دقو مدقاو ىلؤا ةكراتلاف ةعباتملال, اضيا اهيفدراو هيلع ءانبلا حصنال

 ةقيقلحا نيب عجبا ليبق نم اذه ليقناف * نيلقثلاةدابعنه ريخ ىلاعتهّللا مراح نه ةرذ

 انلق ةعانتناب اوحرصو ناسنالاظ فا نم :سرفلاة دا راك هناف عنتم 0 زاحناو

 20 ل ا

 ةعص اهنع ىس اهناللاوقاب

 ىنعي ليل د كىهف اداسفو

 ”ىشلا نع ىهنلا لعج نم وا ةساقملاوا صتلاةلالدىا ةيوأوالا ليبق نم هلعح دعبل ىلع قالخال امدقو اهلع

 لثمىف رداملاف ماللاب ىل< عج لاعفالا ليق ناف * امازلتسا وا ءادتا هضيقن | اهتاشنم اهل لافكالا

 أك سؤ هيلع ىلاعت هللا لص هلاعفا ضعزىف هعاتا زو الو قارغتسالاماقملا اذه ةل! ىف اهانبمو

 ةيوضو ضقن مدعو ايئح روسملاو تكلا حار ألا ئرارطناطا ةلدضاخ نوكيا

 ةناتقزهم مدعو اهتولخو ةينحالا رظن ةحاباو سدعلا دع ةالصلا ةحاباو مولاي

 اهيلو نذاو اهنذا الب ةارما ىا جوزتو عبرالاقوفو دوه الب هحاكت زاوجو
 هع ةجوئهولو اهتطخ ريغلا ىلع 6 أها جوز بغر ولو هريغلو هسفنل

 ٌريقْلاَو ةباتكلاو ةقدصلاوةوكزلاك ةمرطاقيزطبوا اهضكتبل اهقالط اهجوز ىلع
 نيهجولا حصا ىفائكتم لك الاو ةهيرك ةحتارهلاملكاو تاتكلا ىف ةءارقلاوهتاورو

 ةيرقنو لصالاوهامىلءمالكلاف همدعىلع لدن ليلدنالا عابتالا لصالا انلق امني
 دهعلا مدع دنع داربامتا قارغتسالاو دهءلاوه ذارملاوا ضعيلا هنم صخ ىذلا ماعلا

 طظرفل اناس ضيرح كلعل لب هلاعفا ضعي ركذىف العال مث اذه سنا ءادو

 رمثبلا مئاد مسو هيلع ىلاعتدللا ىلص ناكو *«سو هياع ىلاعتهللا ىل دين هعباتم ىف كح

 قلك ىطعي موق لك ع رك مركيو :,هرفنالو مهنلؤإو م مهيطاو مم تال

 1 ظف 8-0 تنال نيل قولا زوسع وا دا لك هانم ىطعي هبيصت ا
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 سنت م هوس

 ةماوا اديعولو دحا لك ةؤعد بيكو حادمالو تايغالو شاحفالو ظياغالو

 سشع (سوويلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر تمدخ هنع هللاىذطرسنا لاق يلا

 حزاعو ك.باىعدنم لكل لوّدبو هتكرئملالو هتعنص ملال و طق فا ىللاقاف نينس

 ىضرمادوعيو هرجىف مهدلح و ,هئايص بعالي و ,هثداحو ,هطلاخو هناعصا
 لخدنم مركي هءاكصانيب هيلجر ادامريملو رذعتملك رذعلبّشو ةنيدملا ئدقاىف

 بحاي وعدبو ىبازا سولللاىف مرييو ةطاسولاب هرثؤيو هيوث هلطسب اميرو هيلع
 كامو هنرلاض ففح هنالص دنع ددا ءاح اذاو دحا ثيدح عطقب الو مهئاعسا

 فص ناكء ايحالا ع نع ليقو «ءافشلا نم لكلا اذه <الص لادن
 ةعرجولو. ةيدهلا لبق و نوعم مح ل مدخحنو بوللاعقريو لعتنلا

 رسضحاهلك ايو عولجانم هنطب ىلع رجا بصعبو اهبلع 'ىفاكيو :بنرا ذك وا: نيل
 من زبخ نم عبشي ملو اكتم رك ايل لا مطم نم عروت.الو دجوام دربالو

 سليو ىوايندمما هلومالو عضاوتلاىف ةياغو الخالو ارقدال ةيلاوتم مايا ةثالث

 هرصنخق هضف همتاح قوص هبح ةرهو ةماع ءارجةدرب 5 لسه و ةلعشة رف دحوام|

 ءابهش ةلغب وا اريعبوا اسرف نك .كماام بكري اديعولو هفلخ فدرب رسالاو ا نكالا

 معو حاقل هلناكو ةوسناق الو ةماعالو ءادر الب [يفاح الحار ىذثعو اراج وا

 اذاو هءاععا نيتطاسب ىلا جربو ءاماو كديع هلناكو اهنابلا نم هلهاو وه توق

 بصن, هسولج رركأو هضبق دش مث هكبشق هدب ذخا مث ةحفاصملاب أدب دخا قل

 تكش داو ةلفلاو م هرج ردك |يهيلع هيدي كسعو اعيج ةيقاس

 ةعبارلاب نيعتس دقو ثالثلا هعباصاب هيلي امن لك ايو راخلا لك ًايالو هءاعصا ماكي

 ماعطلاك ايدلا ما ىف ولو هاعصا عم ثدحتو ناطتسلا لكل كر هي

 ء[اذكمإ نوركاذبو انأ ىحأ كب كب نيد رعسلان و دسانس و اعءضاوتو مهباقفر با نذل و

 هلا ريغصلا عمام اف و مارح نءالارجزي الو مسبب و نوككذيف ةيلهاطلا ما نم

 درابلاوللاو ةاثلامدقمو ةربملاو ضيبقلاو ةريضملا هج سو هيلع هللا لص

 تبطرلاوزبذتا نم ديزلاو لاخاو نايوش موصو نسعلا تنسشاو نبللاو تاريثلا نم

 ع 0 ددع#لو 01 لوطيو ساثال ةدلضلا فو رعللا فتكو ميطبلاو

 عياصالا عم هكو نيبعكلا ق وف هصيقو كئنمهذلا ديو هيف ىلع هدب عضيو ةلرسسم

 دوعلو ءوضولا دعل اهبافكشا ةقرح هلو ةعملاو نيديعلا ىف كلل 3 هلو

 اهلع لك ايو ضرالا ىلع ساب و اضرعو الوط هتيل نم ذخأي ثالث دعب اضيرم

 فتكتلو ةبنطلاعررلاو بفتكلاو كاع ودل[ عرقلا هبحنو رونتيو مانجا لخدبو
 نا ىلع لاعيف اما اهب رفظلا ىلع فطع * ناطيشلا نا 8 و ىلاج-الاردقلا اذهب

 نوكتنا ىلع نالعفوا ةج-رلاو ريخخا نع هدعيل دعي اذ نطش نم ةيلصا كدا نر

 هعر ارسل هي انام ارهاظ اههبش راحوا لطبوا كلم اذا طاش نه ها

 ناط ثلاناو )



 ىا «نيبم ودع ناسنالل

 ضغبلاو ةوادعلا نيب

 ىلا ةراشاهشضو ناسنالل

 ودع مل هنا ىلاعتهلوق

 لع فطع اذ هونيبم
 لا اهب رفظلاناو هلوق

 نوكلوا اران 2 0 قي 3 ىد مد الا لالضاف وا ند 5 ا هريس

 ناطيشلا ىربعملالاق ادع لعح اذا هقرص مدعو هِق رص زود ن ذه ىلعف ارا هلوا

 الا ءدرلل سنج نزاخلا زيسفت نع ليقو ستملادارملاو هذونجو سيلبا

 نامودعموا نادوحوم اههلهنااو ناطيشلانا فلتخا ةدره م ناطش لك رهاظلا

 الوا نيزيحمم ريغ نا درج امه له اضيا فلتخا لوالاىلعف لوالاوه ححدالاو |

 نأ ىتعم نافلتحم له امهناىف اضيا فلتخا .ىناثلالعف ىناثلا لع نيماكتلا زك او |

 06 اوك نللاو ةفلتخحم لاكشاب لكشبللا ىلع رداق ىران فيطل مج ناطيشلا |

 نوكياف اسنج نادعكموا كلذك ىرون فيطل مسج كلملاضياو كلذك لكشتلا ىلع |

 لامعا ىلع ةردقو لوقع مهلو لق ناطيش ةيقث ةريرشو نج ةديعس ةريخ ىنم |
 ناليق مالكلا رح ىف ىسنلانيع اونا لاق من الق لسن ناطيشلل له ليق ناف ةبعص |

 احرف هيذغت ىدحاىف نا ريمللافو دلولا اهنم جرحك و تاضبب ضيدت نيطاشلا

 الآل الدو ذاك ةياور هذهو دلولاهنم جرضف هسفن عماصف اركذ رخآلا فو: |

 6 ناسنالل 8 لوالاوه ميت اذ مجحت ريغ اذه دلولاهنم جرف هربدف هينذ

 ليقو ءاوح مدا ساسمسال لق قالا نم قئاؤا !ًركذ مدأ ىب ند دحاولاوهو ظ

 نا ىعم اك مه روهظل ليقو عبطلاب لوم ناسنالاليق اذلو قلطملاداراال علو 2 ْ

 حراوجاوةبباقلا ,هتاكرح ةزذكل ةكرللا نعم سونلان «لقو مهئافخا ىا مهنانتجال |

 ناسنالا وم اههنع ىلاعت هللا ىذر سابعنا لوقل مهنايسنل ىسل نم ليقو ةياكرالا |

 ىف فلسا قطان ناويحن هنا ىذتا امدعب ناسثالا مث ىسنف ديلا دهع هنال اناسنا |
 لاجا هلعل قاوذلا رك ذام ىلع ا وا در ضرعَوا رذوح وه له كح |

 امأو ىدئاورلا نبال اذه بلتلاف ىزحنال ءزج اما اهنا نم فقاوملا و ىفام

 .ىوق ملت امأو باقلاوا غامدلا ىف ةوقاماو ن نديلا3 ةيراس ةفيط ! ماسح ء ءازحأ

 وهو صوصخلا لكهلااماو عامدلا ىف ةناسفنو ديكلاف ةياسو تلقلاق ةناويح ا

 اماو جازمالادتعا اماو ةلدتعملا ةءيرالا طالخالااماو نيماكتملا روهح دنع راتخلا |

 مو تبهاذم كسلا هذهو خوف 02 را ندنلا نروكت ثيد ءاوه اماو لدتعملامدلا ١

 0110 ةرثك بهاذملافيرستلالاق :نكل ضرع لاق نم-لوق':ةيقيك لع فقا
 فيرسشلالاق بغارلاو ىلازغلاو ءامكملا مهف درحم اهنا لاق نه اماو اهروهشم

 ةيياوسج ةوع نسل ةد رع ةياسنالا سوقنا او ا وأ كالو 0 انه 00 او أ

 رارفالاف ةيمسطاىق ءاذكو نيطايشلاو ناو 0 0 0 0

 نؤوكل ةوادعلانيب 46 نيبم ودع © نيشبرفلانيب فالخ عون عم نكل راكنالاو

 ةموصاتخادقع اذهلو مالسلاهيلعمدا ةدحص# كرت ىبس هنعلو هذدرطل ابدس ناسنالا

 ديرب هناك ناسنالالالضال هتقاط ةياهت فزمصو هدهج ةياق لذبو هسفن بصنو

 (هتفاكم) :



 م اذيف هاف
 نه و مه دنا نيب نم ملل 32 7 ةةسملا كطا رص هل ندعق ل لاقو هترذ 0 لاقو

 لهد.الو هديك نع ناسنالالفغيال نا بجاولاف مهلئاعتنعو ىهنامبانعو مهفلخ

 ١ اهلايع ةسواس و فرصي و هليحو هل> ادم قر 0 لهدا ناب 0 ْنَء

 امنع ىا 6 دصب 8 روك ذملارفظلا نعىا 04 هنع 84 ناسنالاناطيش

 ا نك نا ىلع ناش كا عسأو لب 0 دوا اهلث ”ق»ثداتلار ابتعامدع ىلع ةروكذملا

 ماعشالا ديزاا راعشا لعفل |نووخل ذكوم ردصم هيا دص له ةعباتملاف وذحلالوعفملا

 1 0 لاق دقو ةبلغلاو رهقلاب نوكيامما دصلال يق ناف دصلاب ناطيشلا مامتها ىنعي
 ىلاعت لاق انا ناطملس نم مهيلع هلناك امو لاقو ٌناطلُش مهيلع كلر ىئدابع نا

 ليق ناف ناطيشلا مهيلع بلغ ىاذ وحس 'لاقو ليسلا نع مهل ودصيل مهنا و اضيا

 هيلع_ىلاعت هللا نص لاقوي نما كاادهل ةاشولو ءاشي نمضي هلاو تالا 17
 ةسوسولاةيفيكام لبق ناف “ىش ةلالضلا نم هيلاسيلو اننزم سيلبا قاخو لسو
 لهانلق ةسوسولاانلعيو انكر حك فيكف انرعاشم نم دحاوب ناطيشلا ل ردنال انا عم

 لتمف تان لكن د لاودالااب لا تضننا بتاونا اهاذيقل اك بالقلا اهتنف.ك ىف ءايحالا نع

 ةرهاظلا سلا ساواانم ائيذ كردا اهلكف بناح لك نم ماهسلااملا ىرت فده

 نايف دنع اذكو ا تاقلا ىا هيف ثدح بضغلاو ةومقلاو لايم اك ةنطابلا نمو

 َئ !اةدا رالل تاكرم ىضو رطاوطلاى ه ران 2 بضغلاو ورشا وك ىت

 ك الو 0 يه سواس وف ةمومدم ناو ماهلاف ةدوه ناذ ءاضءالا كر

 ىه لوقا اهتيفيك ناب نع الضف ناطيشلاىلا ةسوولا دانا هْنم رهظنال هلا

 + دكني ذأ تاك رهلاع نهناطيشل او س2 منلا لع ن م دنع ةهولعم

 3 داس هل سل لعلف م هريغ دنعااماو ايههتسلاؤمو | [مهتسلا|ىمل رح هل“ ند هيض اق ةساو

 0 00 ,ع لقن امو امالك هيف نا عم ةدهاشملاو نطل نادجولاالا

 موهفملاو ةيسانملادحوق مالكلاذادْيشال هد : امد الاد هه ولاةوقلا عم ناطيشلا ةبسانم

 ناس د ناسخ ضع نا 2 ضع عض ول هن وس و تمن ناحل صعب رهاظ نع

 ةقطاب حولا ةلحلابو متاع هنايرجو هحم-مو بلقلاىلع هموطرخ عضوك

 هللارك ذو نم ملسنلاب نرحخلاو لخففلاالا سياف دهاشم كيرحتلاو برجر يثآثلاو

 ةقشملا عام دقو ةقاطلاتفلاو مضلاب دج دهج ىضقاب 9 هلاقئاو هتعاطو
 ةناثملا نم ه«نيته# هلعافنم لاحرقتسموا دصبب قلهت» بيسلاىنع# وغل فرللا

 0 50 هتاغروهظفف ةناث 0 رااوا هديا ىلع هما دبا بلع ةوقلاو

 02 لف

 دب الادلخناةرخ : لعكادان ا نود ل لاذع كان

 ! اه“ « لك ةضافا نكم

 ةفص دعب ةفصةلهعاو |

 ىا (ادص هنع دصي) ا

 ةعياتملا ع منع 2 رعل ا ْ : و

 0 الا وصلا لدل قررت طوال ضر اسلا مكسنالاو مجزرلاوا قيفوتلانم دالف

 رورمثلاناسنالا لعش نال ةسوسولاباببسهنوكلا زاح ناطيشلاىلا ذاوحسالاودصلا و

 || هللاذ الاو تاركاملانييزتو لهاتملانيسح<و ليطابالاءاىغالاو ىلقلاىلا هراكملاءاقلان

 اغيلب اضارعا هر قادما ا

 اماو عاسالا ىنعمي ةعباتملا

 ند رداصلا تان
 بتصربغ هنوكل ةريتعم

 ىصقابإ) ريك ذلا ىلع

 مضلاب دهمللا «نيتمدهج
 نعو دابحالا مما 1

 ةقاطلامضلاب دهللا ءارفلا |
 ند اذهو هقذملا معفلابو 0

 ىلا ةفصلا ةفاضا ليبق |

 ل الاى ا فرضا



 0 هعاماوهتعاج ىا (هاوع دامت ارت ودعلل

 1 د[ رتل و لزاما قءوكراشنل
 هللا ىلص هللا ل و_سر لاق

 ناك اذا ديعلا رو هلع

 هد_ع دعف توملا دنع

 هني نع دحاولا ناناطيش

 ىذلاف هلاعث نع رخالاو

 نع

 تنك ىتا ىناب هل لوس

 ىلع تمابحم و كلاقفشم

 هنأ هؤزص ىلع هني

 وهو ىراصالا ند

 نع ىذلاو نايدالا ريخ

 لوقيف هما دفص ىلع هلاعش

 انطو كإىذخفو ايقس

 دوملا نيد ىلع تنم وكلت

 ىف اك نايدالا ريخ وهو

 اوذذف) ىطرقلا ريسفت

 ليزتلاظفلاذه ( كرذح
 سابتقالا قب رط ىلعهركذ

 ناططتلا لاح ناك اذا
 ا ةلاكبكاو رك

 | كراذحنوقتلااهيااوذخف
 اع كرذحتو مكزاّرحاو

 وا هحالس كدحا ذخأي

 ليبق نم مودع هب رذحنام

 سو.سلاب لوقعملا هيبشت

 ركذو ةبانكلاب ةراغتشا

 وه اذه ليخ دحالا

 ماقملل بسانملا رهاظلا

 ةيعب ةزاعتسا هلعحاَماَو

 لءأتق ضومغ عون هيفف
 ةيليثق لعج نا هبشالاو

 انضم ركدالو
 لوطملا ةعلاتطم هيلعف هقبقح دارا نم سصتخلا اذهل بسانم ريغ هنوكل

 ان ىا اسلا با_عصانم اونوكمل 0 هد 5 1 نلحاو ا

 اهرخ دابعلا لاعفاىف رئؤملاامتاو ءدهل ريثأتال هنا تفرع.دقف الاو ىوهلال ها
 لاعفاةدعاق ىلعف ليقناف ءاشب نم ىدهو ءاشل ن لذي هناف ىلاعت هللا وه اهرشو

 ىطعي للاعتهللانال الصا كنرلا ىلع اضياردّشال نا قالها بهذمنم دابعلا
 فرص لل اعتهللا نم ولو دح | نم عنص لب ديعلا م كلّرلاو لعفلا اهب حد ةردق دنعلل

 هنراشو ةعاطتسالا ىوس ةعانةدوح وم دبعلا ىف ةردق الاح هن وعسل ىذلامودعماللاو ا

 ةعاطتسالاةلبقالب دحا ونامزىف لعفلا قل نيتردقلا عومصعبف هسفن ةردهب ىلاعت

 هللانم قلطلا دجو» دبعلانم فرصلا دجو املكف ريغال لعفلاىف نارثؤم اف

 لعفلارودص ىف روصت الف هق رسص) طورشم ديعلا ل عفل ىلاعت هيداراو ذاع ىلاعت ا

 كلذل انعادو ىدابم هتسوسو 06 نا زوحن اتاق ناطيشلا نم لخدم دبعلا نم |

 مل ولف ىواستلاة ْر نم رشلاىا لعفلا بناج هكيرحب مجرب دبعلاناكف فرصلا
 . . . 9 اأَثآ -

 ةعاطلاىا هفالخ ىلا فرصي لب هلا هتردق فرصبال نا زاح هتسوسو مقوي |
 7 |١ ا[ د اللمع م ما 7 هللا جلد : 1 ت0 تام ]ع9 لق ناك ١

 ةيادهلا اذك و ةلالضلا نم ءاشام ىلاعت هللا قلخال نا مزلي ترك ذام ىلعف لبق تك ل ل

 مالك ال انلق + الف الاو هبقع ىلاعت هللاهتلخخ هتردق فرصب ائيث دبعلاءاش ناف
 8 ةدودحوم اتاوشاو 0 ديعلا هللا قل نا زوج نكل مالكلا ةوقىف

 فرصن مل قلخي مل ولف فرص بناج اهب دبعلا مجريف ةيئاسفنلا تايفيكلانم
 قلخنادجوب فرصلادجو الك ىنعي ةمزالملاهذه لاقي نا نكميو ءاشي نم لضيف

 عقو دق لب فرص دعب لعفلاقلختال نا زوحي اذهلف ةيتاذ ةيشملاةمزالمو ةيداع |
 لاكشا الف بص وتلانم عبرالاتامدقملاف لصف اك ءايلوالل ةماركو ءايدنالل ةزحت* |

 ىا # وعد امنا 88 باتكلا اذه صاوخ نم هلعاو عضاوملاف كستساف هذذف |

 ىهو.ءءايلواو هدنجىا هيهيزحؤم بلغيو رهش ىنهع ليقو ةوعدلانم ناطيشلا ||

 هللالوسر عشالو مالسلا رادىلا وعد ىذلا هللا ةوعد بيجبالو هاوه عبنانم لك ا

 هذهف هنوع دب بيحالو لثعال هب زح نم ن وكي ال نم نال هبزح ىلا ةروصق» هنوعدف |

 نآس لب ودعلاناشالا سيل ريعسلاك ةرضملا ىلا لاصيالانال ةوادعال نيستو ليلعتاما |
 لكلا عنمال ىنعي ةقباسلاةعباتملانع هدصب نمل ناب وأ اهو نع عنللابيبحلا |

 لب مهعقسامت ةوعدلا راسك هتوعد سيلو هنابحا عنميلب قيقللا هبيبح ةعباتم نع

 مهعفانمقوس سيل ضرغلاىا وهو ايندلاىلا نوكرلاو ىوهلا عامتاىلا هتعيش ةوعد
 ىلاعت لاق هتراق«و هتقافر باذعلادلخم ىف ,هؤاقلاو مهطيروتللب نيباحتملا سناك |

 ىنلا اذه ةعداتم نم هدر ذخأيو اودع هذ لب هتوعد فيحنال لقاعلاف ني رق هلوهق

 كاك ام ىلع لاعفالاو قالخالاو تايداقتعالا ىف ةجزلاو ةنللاىلا ىعادلا ىداهلا

 ىنعي مكظفح بابساىا ركظفح ىا 6 كرذح اوذذف هي اهبلع باتكلا اذه دهع |

 ريعسلاىلا ةعجار هتوعد تناكو هتعيشو هعاسال ةروصقم ناظطيشلاةوعد ناكاذا |
 ته

 (بجاولاف)



 جتا 0 وح

 هوذخاو# ةرتكلذو 0 هناا وهدو“ احوهالوان م نوككنا لير ابجاولاف

 بيحالاعدولو نيباكملا نيب ن وكت اما ةوعدلال ب هودع وعدنال ودعلاناف 7 اودع

 هيفامىلا ةعراسملابو ذوعتلاب هللاىلا او رففهّللا ىلا رارفلابالا نكعال ظفحتلاو ليا و

 تيدح ىفو هللارك ذ ىلع ةموادملا امل كير نو ةرفغم ىلا | وع راسو هللا ة ردع

 ىسنناو سنخ هللارك د ناف مدآنءا 00 هموطرخ عضاو ناطيشلا نا سنا

 طسنم وه لاقهلا سانمللاساوسولا مث نه ىلاعتهلوةريسش ىف دها# نعو هبلق مقنلا

 ىلاهتلاق هبلق ىلع طسنالفغ اذاو ضيقناو سنخ هللا ركذ اذاف ناسنالا باقىلع

 | ليبقنم كلهمىا  ريبم بلكهناف 8 هللاركذ ,هاسناف ناطرشلا ,ملع ذوحتسا

 سيلناطيشلاو هكالهاىف رثؤم بلكلا مهوتام عفدنيفريبم بلككى ا غيلبلا هيبشنلا

 هطاسن يك اوماكحالا عيجج ىف هنويشملاو هيما داح امزليالذا سوسوم در هنال ارثؤم

 | هللاىلص هللالوسر لأس هلا صاعلا نت نامع نعو ةالضلا اي“ لامعالا رابخىف

 5-5 ىلاعت

 ١ حالس لاش و ىنع هبهذاف كالذتلعفف لاق اثالث كراس نع لفشاو هنم هللايذوعتفاهن

 | تمدح ذ[ترخ هللا ناطش تاو كات اصلا رس

 | لما كاراو عمضلا ربو ةلوسبااو ةداهشلاة لك و ةذاعتسالا ةتس نإطيشلا ىلع نمؤملا

 , ىدنعنم جرخ هنالاق ناطيشلا نمنسملاىلا اوكشنيح اموقناىورو ايندلا لرْتو
 هئاف هلوق طبر مث مهند عداىت ّجح ىايند اوعد سانال لف لاقو , 07 5 نادل

 ل نيزاع اوريغنال ىب علا بلك

 مكنم ةريخ لب كليف ثالهم تلك مدع ناف كودع نه نيفئاح ا ودك

 ا ةيليلعت رهاظلا 6 نامالابلس هه هيظعمو هبولطم ةياهنىا #* هتيغب ةياغف 9

 فاد رالا لاعمال و رذكللا ظافلا نيس وةةئازلا كاقعلا شي وكس لب ريثأت الا اهأبق

 نبَسال هتصرف رخآ هنال تاريركلاو كادقلا نفعل محو تلا 00

 نسحو نيهلانع ناطيش “ىحن ىطرقلا ةركذنىف اك ىلاعت هذايعلا اهدعب كرادتلا

 2 ناطق ىف ل مناف هلوبقب مدقيو ةوالا ةقف رهظبو دوهلانبد

 هنوعد اوس د ىتح هدناكم ن نع اولهذت الو ناطيطقش

 ءام حدف تاباورلاضعبىفو كالذك ىراصنلا نيد نس و همأ ةروص ىلع هراسل

 لالدتسالاب هناا ركحا ىذلاف كطعا رفكلا بجوب امن ؛ىثب ىئتبجانا الئاق دراب
 ناررةدقو تباثلا لوقلاب هللاهتبثي ةلاصلا لامعالاب هنصحو ديلقتلا درجت عئشملو

 رثكاناك اذهلو ناعالا اهنمىتلا ةيئاسفنلا تايفيكلا خوسريىف ةيوق ةناعا لامعالل

 نارهظالا 6 مئادلادولمللا وف صيصرب ةصقىف اكناسنالا ءاحلصل ناطيشلا طلت
 ماود لاش ناك ماودلا ىف ةغلاباوهو دوصقللال عل ىهانتملا ريغلا ماودلا ىنعم دولخلا

 ةنسلالهادنع دولللا لاشام .دعسالو هلئظفل ديك ات لاشام قلعاىا برقف 7
 ناكناو ه6 نارينلا ىف الوا اماود ليوطلا ثكملا ىنعم مهدنع لب ماودلا ىنعمي سيل

 ىورام ىلع نارينلا ىف ناسنالا نم أرتو ماا ناسذال ا نم هبولطم ةباف كالذ

 هليقام ىلع فطع اودع

 ةركدإ هيدا ند ساكسف)

 | ةدايزا
 ءانلا ( نس كل كن
 تلك ناطيذلا ىاليلعتلل

 ف

 را هراباو هكلها اذا

 عم راوبلا ند هكلها

 ةاوبلا زاد هيمو كدايلا
 ةياغف) ةيدعتلل ةزمهأاف

 ا (ناعألا ت
 ةئعالا هيلع هنولطم ةباغ

 نوكيأ نه وما ناعالا بلس

 رذك اىلعديك 9|

 ةزانا م 1 هس هربا ن

 لس هلع

 ىتس عز ؛لاعل ناز نم
 اذا سسكلاو مضلاب ةيغب

 متادلا دولدناو) بلط
 رانلا عجب «نارينلا ىف

 هنال ٌتادلاب دولا فصو
 ةعاجلاو ةئيلالها دنع

 ليوطلا ثّكملا نع ةرابع

 اك دءالاو ماودلا نع ال

 تلاق

 وه يك دال ىنعم نوكلل

 راف.كلاقح ىف دراولا



 ُ هس زملا دعبل اليزنت ةمرلاىف ىحاّرلل انه مشو ناميألا بلس ىلع فطع 1 هاقلا زظلاو رهاظلا قدسفلا 6

 6 سدلاو 00 0 لا قم دنقل ال لكَ ا طم ةياف ىعل قامزلا دعب

 7 0 - 1 7 ب : 1 هنم هنولطم كالذ دعلو

 1 مق الأ قرم هلعض لتامن 5 ا
 ناب هابا نيعرشهو نيم ال "ارا :لا لها هيلع عمت رانا فربنم هلعضوب أ. [ظلاو رهاظلاقسفلا

 لالض الل ةامكت رهاقل اهلا

 ا كدلك دلل ةعراسمو

 ءاثلاب (طببشتلا اهانداو)

 ظ (تاريمللا ىف )ريخأتلا ةثلثملا
 هيولطمو هتنعلا ىذا ىا

 مو و تياريط قا ريخاتلا
 دعق اطيبشت هطبث حابضملا
 هنع هلغشو مالا ىتع هن

 || لساكتف تاريدللا ىف هعنموا

 رجالا هتوف اهاعف نع

 لع اذاو اهيلع بتزمملا

 ةذاعتسالاةمالا مالسلا هيلع

 كيذوءاو هلوقب كلذ نم

 ىف اكل سكلاو زحملا نو
 ىف طملاو ) بهاوملا

 « تاحردلاو تبتارملا

 هللانال ةنلا ىف ةيلاعلا

 بتا م ىلعا 'هتمكحت ىلاعت

 0 هتعاطىف نيدحلا
 لاق اذلو:نانلحا ىلاعا ىف

 اندلاع باطخللا نيرع
 هرج الا صو لاما

 (هبىضرب الو لاممالاب
 نعىضرال ناطيشلاى ا

 روك دملا ريجاتلاب دنعلا

 هي رلدطم ىدا وهي ئدلا

 2 نع سأيادنعالا)
 دواحللاو ناعالاب طسن

 0 1 نايبلاف ادا

 سانلات 7 , ذوعا ا

 تيلتاما مكيلع ةبالو 3 رباجي انا تسللوقيفكنمالا سيل باذعلا نم انسمام |
 ءادلا لا ىلا- سيلو تارهايلا تازد#ملاب اورذنت ملاو ةيعطقلا | تايآآلا ركيلع

 ةينيقيلا لئالدلا بنج لمحو ىتوعدىلا اوتفتلتالنا

 '”ىرانا ىنعي لبق ند و لا اعتنرفك ىبا ةحالب ىاحاب مكسفناالا اومولتالو

 لزنت و ىذريف ناعالا بلس ىلع ردشب لنا ىنعي ه قسفلامث قه متدقتعااممو مكنم

 وا ةريبكلا باكتراب ناممالا ءاَب م« ىلاعت هللاةعاطنع جوراخا وهو قسفلاىلا
 كامهنالا وايل هيقتسم احا 0 يالا ثالث تاقبط قسفللو ةريغصلا رارصاب

 نالوألا داركاف رفكلا نم ثاانلاو اهكق دوحج عم الع ةرباثملاو اهطاعت ىف

 مدع اهزيضتل ىرخا ةيصعم هترهاحمو ةيصعم قسفلا لصا نال ©« رهاظلا ©

 ن.رهاجملا الا فاعف ىتمالك سو هيلع ىلاعت هللاىلص لاق اذلو ريغلاعابناو ةالابملا

 1 ةفنل ءاوس ملضلاو وف نوفاعبال ىصاعملاب ني رهاجلاىا هحرش ىف ىوانلالاق

 نامتملا د ةيغب ىتدا ىا «#اهاندا وي ريخ هفامىلع  بلاغلا 3 رهاقلا 0 هريغل

 ليقثتلاب اضيا رسفو # تاريللا 8 لعف #* ىف 8# قيرعتلاو عنملا ه طيبتلا و

 ناطيشلا نف طاشناا فالخو نالسكلا ىعاود ابف رهظي ةعاط لكف ريخأتلاو

 «تاجردلاو 9 ةيلعلايلعلا ك؟بتا رملاىف# نودلاب ىضرلاو لفستلا ىا « طحلا ووو
 اا لرالا كرت لزني نا ىلا ةعفزلالزانملاو:ةيلعلا تاماقلل. ةبجوملا :ةيلعلا

 || هلسلاو تاتكلاب ماضتعالا ءانع ليقث'و ةيعرششلا صخرلا نيسحب هب سأبآلام
 قسفلاو بلسلا نم 4هريغنمسأيلادنعالا## ىتدالا ىا #4 هنىض ربالو 8 ةيلعلا
 ةبيضمو ايظع اما هدصقو ايفخ اهصخو ارضم اودع ناطيشلاناكاملو رهاظلا

 1 بحجاو ]اذ ةسوسولا و

 ءاوغد ف ةرقمو ءاؤهىلع ةلوب<و ةعاطم نيةنلاناكو ظفحلاو زركتلاءزاو ةريبك

 ذوعن# فاصللالاق هللاىلا ءاجيلالاو نصحختلابالا هليحو هن نم صلختلا نكمالو

 ةقيقللاىفو برهتسا لبقو مصعتسال بقو ثيغتسا ليقو 'ىمتلن ىا « ىلاعت هللا
 لامعتسا ليبق نم ةرفغملابلطا ىا هللارفغتسا ليبقنم ىنذعا ىا: هنواعي نا اعد

 ذوعتالا ىف مثابدأت ىمالاةروص نع زارتحالا ههجو لعل ىناثنالا عضوه ىرابخالا
 ' اا فلي لاغت هلإ هراقتقاو لاعت هنردق تانثاو :هبسفن ىق'ذبعلا رع راهظا
 | هللارما اذهلو هللاىلا رارقلاو هللاىوس اع ءانغتسالاو للاى لا هللاىوساع راققالا

 | لوُطاو ناطبشلا تازمهنم كىذوعا برلق هلوقت [سوذيلع ىلاءت هللاىلص هبيبح
 ' لقو ملع عبس هنا هللاب ذعتساق غزت ناطيشلانم نع دامو نورضحب نابر كإ

 ىا قازغتسالل ةفاضالا رهاظلا ة#هرسشن 5200000 تاناالا

 || لقفو ندالا كوك اريغص 0 ايلاعاوا اب ايقالخا قا ادافع نرخ تعج |



 سيل فرصلا اذهو مولعلا مبان رلعلاو سها ةعاطلاىلا ةردقلا فرص نه مهتدابع :

3-0 

 صال ارثا:رهظي و ذوعتنام اريثك يق نافيفاص واف وا لمعل !لضا ف هيف ساب الا ب
 ذوعت لن اوآ ةمادجو ةيشخ ومان زوضع هطرشب ذوعتلا ردصي لنا اناق ه رسشن نم

 تق ىلا ةبسنلاب ذوعتلا لويقوا ناطيشلا نمال سفنلا نم سلا تاذوا هر ملل

 تاكلملا ىف هلخادمو ناطيشلا ح الس سس 00 ءايحالا ىف لاقو رخآ لعوا رخا

 رارتغال ناطيشلا لآ نوكي امر ناسالا درنالاو ىوقتلا ةظفانحمو ةئدرلا

 هيلع بح ملناو هنا ليقناف رعشيال ثيحنم ناطيشلا لخديف لهذو هنرك اذلا

 قدح ضحرمت ناطيشلات ١ كش الوب ذمح نع هله اوايال كل
 ىف انل عالطاال انلق سانلا ىلع هطيلستو هقلخىف ةمكحلا اف هريغ قحىفو هنن

 نوكتنا رو+ هنأ ىلع نوائسي ,هو لعفنام ل كلا هلاعفأ م نكح

 لامعالا ريخ ذا هعم ةدهاجماب مهلامعاىف مهباعتال هابا نيفلاخلا باوث ريثكن ةيكملا
 اهلج ة[زاف ةرامألا ةدفن لدف ةلزغف لصف هلإ مح ادملا ضعب نع ىور ا” اهزجا

 اذهلو اهتدهاحمت وه اما ةيلعلا بترلا كعظقو لزانملا كلوصوناب هيلا ىدوتف

 مهريغنع هنايلوا رابتخا ةمكطلال يقو ىذذلترمما اهنال كنالملا ةدابعف باوثال

 لقئام ضعي نع باواحا جب رب كاإذدوىلاعت هيلو سل ناطيشلا ىنعي هودع 'عبت نمذا

 دهم نع ب تكلا ضعب فاضيا و ةعب رالا ليجانالا ح رمش نع سربقانءال ءافشلا ح رش نع

 ردصياله نا ةلع عم رفاكلا قلخ ىف ةمكمل |امهنأب ةكئالملا نيلي لمسنا نه اتم رهَشلا

 فاكملا ىلا دوعداموىلاعت هيلا ةداغلا دوعن عههزنت عم فيلكتلاهكافامو مئالاالا هىكذم

 هفيلكت عممدآ 0 كلل هفياكت ه>واموف.اكت ةطساوالب هيلع ردا#ف تا وتلا رم

 هحو امو ميظع ررمد ه.فىلو دولا لري ىلا هنعل نم هنداذامو هتعاطو هو رع

 ةدملاىف ىبلهماملو مدآ ى ىلع ىنطاسملو مدآ ةسوسوو ةهنطلالو>دنم ىلا هنيكم

 نم ىلاعت هللاجواف رورشلانع ملاعلاالخن ىبكلهاولو هتلهتسا نيح ةلوطلا

 ىلع ضازعاال هنا تلعل تفرعول ىنتفرعام سيلبااب ءايريكلاو لالطلا تاقدارتس

 ىناتسرهشلا ةياور ىفو لعفا اع لئساالاناالا.هلاال هللانا يتاف ىلاعفا نم *ىثىف

 ضارعالاو مكملاو ىابا كيلست مدعنم تلقام لكل اولوق ةكئاللل ىلاعت لاق

 بولا ليبقنف ةلئكسالاث اتت ةبوجا قيقحنع نيعالامهف كاردا زم ىلعل اذكب

 ريلي اه امطعب_ىاودلا قةحلالان ةتلا اهلك ى ةدوددر. تشكلت 200 ميكملا

 كنم 200118 هللا نم روش نيد.ؤملا معلا ىف نيا رلا ىلعال قل ان اهضعيو انيلع

 لوقاو ركذلانم عنام ليوطتلا ةلالمو ءافلناىف غلاب ريغ هبشلا هذه ضعبلا لاقو

 ىلاعت هلوقل ةدابعلا وه رفاكلا قاخ ةمكح نوكينا دعسال قيفوتلاو ةبادهلا هللابو
 قاخ طر مدسعل مهتدابع ةدارا مدسعو نوديدل الا سنالاو نا تقلخ امو

 ب



 «(قدعلابلاطلا نمؤملاوز

 قيرطلاوا قطان يدلل ىا

 لطابلاال كلوا قاحا

 رادلا ىا (ةيقانبلاو)
 ةمادلا ةفايلا ةرخ آلا

 ىا «ىلو الا هيلع خال )
 ناطيشلال ىلوالا ةنغبلا

 دواللاونامالا لاس ىهو

 ىمفلاو.نا 0 مادلا

 الوز نايغطل

 هن :انلاةيغيلا ىا (ةيناثلا

 م الخلا

 صاقناو تانسلاو

 تاجردلاوةيورخالا بتارملا

 نمؤملا ىلع ا يعل

 لا دلل ا بتلاصطلا

 منلاعا 5 ؛ ناسنالا قلخال ىلاعت هلا فيلكتلاةدئافو ركذيسامم مهفيس همامتو هللا نم

 ناشنالانامتافيلكتلاب ركشلا ق رط نييهتف أر لاكن ف هتيفيكن عرصاقناسنالا و ركّشلا مزل

 ناطيشلاى ا هودعدبعي نع هدبعنم قيرفنمدعمزل لكلا باثاولف صاءعو عيطم اهف

 لاللاتافصب هيلا لي هضراىفهللاةفيلخ ناسنالا ناو رظ ةروض مزللكتلا بةامولو

 هللا قال اودي مل دابعلان اول ثيدح دنع ىوانملا هرك ذ فطالاو رهقلاو مارك الاو

 ةباثالاب دبعلاىلا ةعجار فيلكتلاةدئافف ميحرلاروفغلاوهو مهلرفغي مث نوبنذي اقلخ ْ

 هحوو رهقلاو وفعلاو مر مر لا م 5 راهظابلب هوو لامكتس متت أ هللا ىلا و 9

 مهئابنال كلا ملع مدآآل مظعتوه ةكئالملا راس عم ةدمسلاىلا نيعللا فيلكت
 مهأوقنم مم م عفو 1 راذتعاو هما ءاداو هارضو قاّرعاو مولعلا 1 و ءاويع الا ٌ

 هضاّرعا ةهيوقعو هنايصع ءازح نم قيس ام تف نعللا 2 كد لا اهف لعجتا أ

 مهتدابع ىلع نيداعلا رارغا مدعك ىرخا |يكح نون دقو ىلاعت هللا ىلع رهكح و

 نع راجزتالاو نايصعلا بمس ناطم لآ لاحن ع رايتعالاكو نمالا مدع قثاللالب

 ميظعت نيكمتلا ةدلافو مامالال ها ىلع نايغبلاو ربكلا رض مالعاكو نايغطلا

 نافامهيب زيقلا راهظاو هودعو ىلاعت هيلو رابتخاو 1 داهمللا قاشمم نيلماعلا

 هوفع هب رهظم راهظاو هودع وهف ىلاعن هوذع ديع نم و هيلو وهف ىلاعت هدبع ن

 ةروف ىف ىلاعت هيلا هعوجرو هرافغتساب مالسلاهيلع مدآ فرش راهظاو 00

 ىوعد بيذكت هيف ناىلع مدآ ىت ىلع هطيلست هجو رهظي هيو ناطيشلا فالخ

 اضياو نيصلخلاو نيقيدصلا ةفااخمب نيعججا مهنبوغال كتزعبف هلوقب ناطيشلا

 رجا

 ةمكطلااملاش اع باولجلا جرخنهنو قبسامم هلاهقساب ةلبوطلاةدملاهلاهءا هجو رهظ |

 ةعافشلل همدعب

 هلق نمو ليق مكلريخ او مكلريخ ىتايح ا اا ع

 هتيصع اا ههستو هتومنزحي ةباثالاو طايتحالاب لمعلاو داهتجالاب اب 2

 رارقلإ ةقنالب كل ايدلانا ىلع هنبلل هيفو هتمأ فالتخا نم ةجرلالوص>و

 ناو ايندلاىفامم ىلعا اهف ةحارلاناو ءايقثالا لب ءادعسلار ادب تسيلو رارفلل لب

 اكينتمولو.نمؤم لك رهاظلا 46نمؤملاو#9 ىلاعت هلها نود اهلهاب قيلتامنا ايندلا
 .ىلوالا هيلع دق هناف 0 اس يغني نكل املاءالفاغوا الهاج
  قطاقيرطوه قمار هاظلا  ةيقابلاو قدا بلاطلا 98 هلوق ريشب هيلاو.ةيناثلاو

 ليقو هاّيغبو ناطيشلاةوادع ةيقابلاو 00000 قطان كمي و ةرخ ”آلاةقابلاو

 6 ىلوالا 9 ةيغبلا ه6 هيلع ىئخيال 8 ةرخ الاراد ةقابلاو ىلاعت هتفرعم قملا

 .ططلاو طببتتلا و نم ه6 ةيئاثلا ف ةيغبلا هي الو ج رظلاو ىو كلشلاو م

 فنصملا صتقاف امهناب ىلا جاتح الف دح.ال امهيف هابتشاالف نم ؤم لكىلع ايفخ مل اذاف

 'ةلصفمر وما ام«#:ف ناكدقو اذه مني فيك ليق ناف 9+ رك ذنس ام هابتشا هيفام ىلا

 (لئاسمو)ب

 و هيلع ىلاعت هللا ىبص هنوفق ناو ناطيشلاع اهبو ىبنلات وم قف



 لاذلاب ذوذلو هيلع فطع ) سادمللا ساوسو ذوفنو ساينلالاو 0 هلوثو ًادتبم »0 هاياشالا امتاو ) هلوق 1

 ريثأنلا انه هن دارملاو رخآ بناح نه جرخو بناحن٠ لخدو. رثأتىا ضرغلاقرخ ممسلا ذقن نم ءافلاو ةيحمملا

 وا اههلصإ دارملاانلق مانالا رئاس نع الضف مالعالا ءانعلاىلع هبتثت ةيفخ لئاسمو

 رئاس ىلا ةبسنلاب ءافلنا مدع مجارلاناكو ركذيسامىلا ةبسنلاب ىفاضا وا [ىهسشج

 اذهن اكف باتكلا اذه صا و ن٠لبام ب تكف ركذ مهن اكفءرك ذيساماوب تكلا

 ةفرعمىاق ا اىلوالا ن دارا ل فو ائه همالكه يلا ريثباكطقف كاذل عوض وهباتكلا

 نم دارملان وكي نا نقتيح مزلي: هنا دال !ةرخ الاززادلا يعي ةيفانلا ةماشقلاو هللا

 امئاو#» ماراالصاىف ركذاك مالكلاليوطتنم هيلع ىن اف خلان وبسح مهو هلو

 ه6 سابتلالا اذك 6 ووعي ههابشا نه هزيم مدعب ةبشىف ؛ىثلا لوخدوه ه#هابتشالا

 ةلم#ابو ىضملا ةمعملا لاذلاب هيذوفنو #9 هندبتشا رخآلا ةئيه سبل اذا ”ىثلاناف
 ىنللا توضصلا ةسوسولاو رمكلاب ردصملا وردص مسا ه«ساوب و8 غارفلاو ماعلا

 06 سانا © سفنلاثيدحو ىلا توصلا وناطيشلامسا ساوسولاو ةكرللاليقو

 سن ليقو نيعالان ع ىئتلاىا ليقو ىلاعت هللارك ذ دنع "جاتا سني ىذلا

 موطرخ هل هنع هللا ىذر ةداتق نعو عاجرلا 0 ليقو ىرخا سوسوبو 5

 ةسأز لاقو نانتالا ردضق هعضي نيرا ةوظرخ ليكو كلك نطو
 ذوذنىا *6نيلهاجلا ىف سنخ ركذ اذاف هثدحبو هينع بلقلاةرثىف ةيللاسأرك

 ةدابعلا ف نيذلكتملا ىا هيك نيكسنتملا 9 لاعالاو لالابع اواهج نيذلا ىف ناطيشلا

 مي:ولع ىضتقم ةاشاع نع ه6 نيلفاغلا نيملاعلا وفي لها عم ةدايعلا دارملاو اهتاغب

 مولعلا مهليصعت ةيويدلاى امالا فراخز. رارغالاو ةا_سفالا تاوهثلا كامرناب

 كا نأ تا 0 امادصا نو وكت 0 للص وتلل ةيداعمومر 2

 ءالهطلا ىلا ىراس ,هداسف نال هللعب ىلاعت هللا هعفنمل ملاع دعم اموب اناذع سانلا

 ه«امهادع اهث هه ملاعلالز ملاعلا لز اذا هنعىلاعت هللا ىضر رعنع ةيناخ راناتلاف

 ىعب 1 روردشلا ن4 » ةماثلاو ىلوالا ةيغبلا ادع اعف ىا هايتس الا اماو هلوةلربخ

 ملاعلا ىلع اضيا فاخريغ رخآعونو ناتيغبلاوهو دحاىلع فاخريغ عون سثلا ف

 نوكينا هبشيامت امهريغوهو كسنالا لهامجلاو لفاغلا ملاعلاىلع فاخو ظقيتسملا

 ملاعلاو ط رفيف ةدابع دياعلا هنظيف ةروصلا بسك ولو ةدابعلا عم هسناحل ةدابع

 ىنعم ةيلدتلا نم هيامهال دذؤج ناطيشلا اههأخ ديف: نالهذ. ةدابعال لك هءاشتيف طريف

 هنوك رازتغاب  رورغب ف ةعدخلاو عفن ريغنم عامطالا انه دارملاو لاسسرالا

 اههظح هن'اكف شغلا لاطبا عم رضلا ىو معصنلا رهظي ناطيشلا ناك ةدابع

 هنال ناطي_كلا هن ىعت

 اذا ناين الا نع رس اك

 1 طي _لاغت كلا كد

 ىف ناطيشلا ةسوسو
 ىا (نيكسنتملا نيلهاجلا

 اذا كسب نه نيدبعتملا

 راهظال نيفاكتملا ىا دبعت

 . راجلاو مهلهجعم كسنلا
 ذوفنلاب قلعتم رورخ#لاو

 ردصللا نيب لصف الث

 , نم ويف الاون هلو

 | نع راس لاعدلا كا

  (نيملاعلا و ) هلبقرداصملا

 , (نيلفاغلا) ماللا سك

 رعلانم مهب ماقام سنع
 هقح رهلع نودؤبي الف

 لاذ طفيتلا و لمعلا ف

 العدادزا نم مالسلا هيلع
 دادزا امتافىده ددز.ملو

 (امهادعاعف) ا دعب هللا نم

 ربخ روريلا عم.راجلا

 ةيغبلا ادعامث ىأ ادتبملا

 امهئاف ةباثلاو ىلوالا

 نايفئالا مهر رض روهلغل

 ناعالا لها نم دحا ىلع

 اذ ناب" (وورضتلا نم)
 لاح رورجملاعم راجلاو
 ريضلا وهواذع لعاف نم

 هلو ع قكالم ىلإ, ثاعلا
 لفسالا للا ىلعالا ند ءىشلا لاسرا ءالدألاو ةيلدتلا ( ل < در زر فل سابقا هيف ( رار( ا . 
 لطابلا ىلا امميرشن وا ةلفاس ةيئرولا ةيلام ةجرد ند ناطيشلا امهلزنإف ررقناك صالاو ركذام لامللا ناك اذا ىا
 هاقلا ىذلا ةعندمللاو نوزْغلاا يشب



 وا نوطرفيف ) امهلا

 زواحصلا طارفالا(نوط رب

 ةدايزلا بناحىف دما نع

 زواحيلاطيرفتلاولامكلاو
 ناصقنلا بناحىف دما نع

 انه دارااو ري_صقتلاوا

 عورشادللا نعزواملا

 الا وقالاولاعال ا وناتف الا ىف

 ةلفغلاو لهما يسب

 ىأ «نوب_سحي مهوز

 «نونس# مهنا)) نونظي
 لوعفملا فذ_> اعنص

 هللا دبعونا ميشلا لاق_عتلل

 ىثيرقلا
 لفاغلا ملاعلا ةبعص سانلاب
 ظعاولاو لهادلا فوصلاو

 ىا (تدرافإ) نهادملا
 ررعنام ىلع مالا ناك اذا

 نكميفنهلوخد فراغ اسنالا نكل امهف لخدناو تأق نيم ةغبلا ف ناطيشلا لخد.ال ٍْ

 دحا هنع نغتس الام باتكلاا ذه 00 اذهىلا ظقشملا ماعلا ول هاما قلطم جايتحا |
 هلصا ىف هجايتحا مدع زوح ىلع بجوم ىلع ايشام درزن ريبخا ملاعلا مم ا

 اجراخ نوكينا حيرص اذهو ظح امهاوس ناطيشال نودي دنا نطقت نييغلا ىف

 را

 نسيلاماف ىلصاملاو انك نك ك1 مزايالاو هلم

1 
 'لهملاب دللا نع زواحتلا نعم طارفالا نم نوط رفيف# لفاس لحم ىلا لاعل زن نم
 عييضتلا و نواهعلا ىنعم طيرفتلان « «نوطر هن واو# نورركيف ةدابع هلا مهم انظ

 م درخلا | ةيافك داقتعاب اماو اهضق اولع ناو انتدلا قمع باسإ ةلفغلاب اما

 نا ركذ امت مزاي لبق ناف ىناثلل ىناثلاو لوالل لوالاف لمعلا موزانع ةلفغلا

 نظيلب ناطيشلا ند امنوكف رءيالف رورسشلا هذهىفاماو ةدهاحملاو ةيوتلاب هكراد

 مدع فنصملاقوسنممزلي ل .ةناف ملاعلا لفاغلا ىلا ةبسنلاب متيال ن كل نجح رلانم اهنا

 قلطملا لهاطلاو عبتلاك امهر يغو ه رك دام دوصقملا يظعم نأ و هتدش و هتوقتل لب

 همالك يرد نا لكشي نكل اضيا هيلا ةيسنلاب ناطيشال ذوفنالو نيتيغبلا ىف لخاد

 لصاىلا ةبسنلاب نيتيغبلا ف رمصخلاناب هعفد نكم و عفادن عون هيمالك نيبف امهنع

 ملا ءلا لوخد ربتعا هلا اضيا دربو هلعف رين اجى ةبسنلاب اذهو ناطيشلا ضرغ

 ىلإو ملعلا ىلا جاتحم قللا بلط نا كشالو بلاطلا نمؤماىف كسنتملاو لف ةاغلا

 ملا بلاطلا نمؤمإلاو هلو نم داربنا الا لوخدلا روصت' فيكف علا ظقيتلا
 ىلاعتهللادج-ر فنصملا ةرابع ةلخبابو ةلخجاىفو لاجحالا داربوا كلذك هناش نمام

 مهناو# نونظي نولفاغلاو ن 0 6 نوبسح مهول انه قالغا نع

 اذه نا لكشب طب

 مدع فرعي هلال لفغناو 0 بال نكل كسنتملا لهاملا قحىف مت ناو
 هنسح داقتعا هل سبلوا ع هأ

 ء ىلكلا 18 < ةلطابلا تاليوأتلاب مهلعل
 سفن ق هقح دا ةتعأ م

400 0 20 
 ل رن و طارق نه اولع اع هئيسحح نودقتمل ع © اعزص نوتسحم

 تلق انسحلا نكي 5 ايف

 ! نكيراناو مهلا وا 0 ل1 تعج ال نورا دلو
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 ءوس اذهنا ماقملا اذهىف 7 مث اودقتعاام فالخ ةقيقللا نورهظي ن كل مالا

 مومهلا دج و ىلع اماو صوصلخل: ادنع كالذنا عفدو 0 < سيل وهو نيميسملاب ن ْظ

 نيذلا اذكو نورهاخجملااماو ا مهولا دوك نأ 0 ظلاذ و لرذا ا

 هللاىف ضغبلا ليبق نم لب مرت م ايلاؤ انظ و ليلدلا مهلاح ءوسىلع لد

 صوصتنلا قالطال ف :ااغ ءرهاظف صوصللاو مومملا ن ل 000 هبرومألملا

 نظلاو مايا رلسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوقو مثا نظلا ضعبنا ىلاعت هلو و

 نووذم ىلا هبسنلاب ءافلا بقعت ره اظلا #تدراف## ثيدللا بذك ١نظلا ناف

 مغتلا ىلا لوصولا ناكامل ىنعي مدقتام ةظح الع نكل طيرفتلاو طارفالا

 ةعباتملاو ]سوهلعىلاعت هللا لص ْنيل_راادبس ةعباتمىلع اروصقم ةيورخالا
 ةيسنلابابعص ناكو هابتشالا مدعل نيهنيتيغبلا فاهعفدو ناطيشلا ليح عفدىلا ةجاتحم

 ىلا )



 (ةيدمحلاا : هب رطلا) ضع ىلا اهضعب ل ةفلتؤملا ءايش هالامط وهو دحاو ىنعم فيل انلاو 2 .اصتلا(فنصا ناز تدراف

 ىهو ةفيرتشلا هثامسا رشا دمتو ةعيرمشلا رهاظىلا ةراشا اذهىلاعت ه5: 5 وح هللا بأ دم ىلا ةبوسنما هع رطلا ىا

 أ امه ٍغ لاو امهسقن ىلأ ةيسنلاب ظعا ءررض اكو ءابتشؤلل نكاقلإو كسلا ل
 ٠ ه6 فنص[نا# تدراف ةعاطلاىلع امهلاح ةروص نوكل د فص“ لاذ

 هلال معا فيلأتلا ل يقو نافدارتم فيلأتلاو وه ليق لئاسملا عمجي مولعلا نم فنص

 فقوئصلا عجب نم هيف دال فينصتلاو دحاو عوت نهولو لئاسملانبب ةقلا عاشا

 نايبلانم دهالف اقلطم ناو هجو هلذ داهتجالاهيفاع فيصتلاناكنا لوقا ثيدحت

 ثيح نما سو هيلع ىلاعت هللاىل_ص دم ىلا ةبوسنملا ه؟ةيدمحلا#9 ةروكذملا

 مدع قالطألا اذه نم رهاظلا تلقناف :الثم هلاؤقاو هداقتعا لأ لولطولا

 طي رفتلاو طارفالانييامىادامضتةالايهص اصتخا ءافلاظفل قلعت نمو ساب صاصتخا

 داصتقالانادرينكلداصتقالاب ةعلعتملا ةيدم#لا ةقيرطلا دارما نوكي نا زوحي انلق

 لصفلا اذه ىفامزا لاشناالا باتكلاذه باوا ضعبنم لوصف ضعب وه امنا

 ةفاضاواءامءداولو فانك !|قام 8 هدارفا قادس اماو هتيهامو هيك وه امئا

 ىه لهىتلا !سو هيلع ىل اعتدللا ىلص هناعسا رهشادمت ظفل مث

 عيجج ىلع ىتثا اذا دو« نالف لاقي دخلا ةغلابم ديمحتلا نم لوعفم لصالا ف وهو

 ةديجلا هلاصخ غولبل ةيع-تلادج وف دمح لاعب تلماكتو ةياهنلا تغلباذاو هلاصخ

 فلاوا ةءاؤلت

 نكلاضياةقيرطلا ىنعم ريسيراس نم ةريسلا ف مضوا هينيبا نا تدبحاو 9

 هال اعل والف فوصتلا ىهىتلا كولسلا تايرا هع رط ىلا ةراشا ةغبضلا ىف

 هععأ لاعب دج لا ةيوسثملا ىا كَ هدد دجالا 38 نطابلا مع ىلا ةاراشأ قانلا و

 لع ولو #* هلع ةيىعسحلل قياطم مسالاف رهاظ هنع لوقنملاو لوقنملانيب ةبسانملا

 لصوبقيرط كول ديرب نم لك هي كلاس لك قف رك ذام عيج+ لع الفالاو ناسلو بلف
 عمكلاس لكىلع الوعف» هنوكعم لمعلامدق ةنطلاوا هناقاوا ىلاعت هللاىضزولا

 ضرعءلا وه فينصتلا نه ضرغلا ىنعلمعلا ماقمماقملا نال لمعلا ماقهال العافةنوك

 بصنلاب## زيقيف ههايندلا وحل ضارغا نه رخآ ؟ىثال هفصي اك ازيم انازي« نوكيل

 ىازيقيف اهيلع كلاس لك ضر عاذاىا فوذحل باوج عفروا ضرعي ىلع فظغ

 ن* لك ةيهام نيبال © “ىطخعلا نعي هلعىف «بيصلا 8 كلاسلا كلذ زيع

 نم مق اولطابلانم قإلا هلنيبتيل ةرخآآلا قيرطو قالا لب كلاس لكهلعفو هلوق
 )ع ”ىطخحلا نع 2 كالذل هلامعا ةقفاوع

 | دباو 201 هذه صاوخ نوه فينصتلانا ةنالطسقلا بهاول ا نع ليقو عاونالا ىا

 | ةعباتملا ةّقلرط رهاظلا ه# ةقيرطلا 8 هتلالدف بيرقثال ثيدملا نم هركذامو

 ةئامعستوا ١

 | ةغيصلانمالهناب ءان وه ىذلا ريثكتلا نمىه امتاّدغلابلا هذهنامت لامكلا ةباغ ىلا

 ا 1 زيف ةقكاللا ىلعوا ُ اهيلع ٌض رع ىَح 2 5 2 لاى ودع ضرالا 0

 ١ ىذلا صولا ىنءللا ىلع ةقب اطمتلدناو ةراسبعلا هذهنال باتكلا اذهلمسا ىههنلا

 | هجو وةيلعلا ىلا ةيفصولانم لقن هنأكباتكلا اذه مدا ىلا ةراشاديف نكل ركذ

 ليقو مهضعب دنع فلا

 نوعستوةعست ل قو ةئاثلت

 كلذ ماهلالل هءىمساماو

 اهلاصخ ثك تاذونعملاو

 هل دجلاٌْةك وا ةدومحملا

 واءامنداو ضرالا ىف
 ا دك لاعلا رك

 (تيبحاو) ىناتسهقلا

 اننفت تدرا نود هل ربع

 ءرلطلا ياذا ريعتلا ف
 قالختالا“ئا' (ةيجملالا
 لوتلار دجلا لا دي وشتكا
 هيلع ىلاعت هللا بص هللا
 ىلا ةزراتغا' اذهأو ع

 عرشلاناف ةعلرمشلا نطاب

 نطابو رهاظ هل فيرمثلا
 هيلع ىلاعت هللاىلس ىنلاو
 ربدنف امم ثوعبم سو

 ىلصاانيينل مسا وه دجاو

 لوقنم سو ه.لعىلاعتهّللا

 نه ليضفتلا لعفا نم

 0 عراد وا دخلا

  ىيبلالاو هلغافنم ادري

 .هرحت قرب فاك ىحو

 انو تهاؤملا قامركت
 نبدهلاكنانرقفلا تناك

 اهبلع ضرعي ىتحإل لاق
 : اماققا همدق (هلع

 هبنزيل ىا (كثالاس لك
 ( بيصملا زيف ) لطاعلا

 ظ
ْ 



 لوو وهوبترلانم

 هدجلللا ديوعف ا

 لاح (ذلكو تم باب

 تاك | |

 هلالج عب ءفرلا ةهلالاهلا ىا

 لكوت نمو هلاك عيدبلاو

 هرما ددسو هافك هيلع

 هارخاو هادى

 هه[ لوالابابلا يح
 ا مل كلا
 نم لخادلا:ابنم لخد
 افرعو سكعلابو جيراخ

 لوض4 ىلع ةلقثم ةلج
 عفرلابوهو ابلانلئاسمو
 ةدضت لوالاو 15

 زوحن وهدعب ف رظلاريلاو

 ا بصلنلا هيف

 فرالاو اردق» دخ

 أ ماصتعالا ف )هلاح ذئنيح
 ىا (ةنسلاو باتكلاب

 امي ثيذتلاو كسلا
 ديا علا ىلإ عجرب 6

 رومالازو 2م الا

 نع زاريحالاو) ةيئدلا

 عج (ةئيسلا تاداعلا

 رقتساعةرابع ئهوةداع

 روفالا ام: سوفنلاق

 دنع ةلوقعملا ةرركحل

 ةثلثىهو زيلسلا عابطلا

 ةماعلا ةيفرعلا عاوتا

 ةيفرعلاو ةصالل اة فرعلاو

 هقيقحت ما و ةيعربشلا

 عدبلاو ) ةعيرشلا ا اهضتقنال وكل امرش ةمومذملا ةئسلاو ىتلا حسشفف

 ا دك] ةشاطلا ريسفلا نم لدا انزل اني لاه كح[ ءالطلناو باوصلا ١
 د كالاهلا ن هوي ةاحياأو زوفلا نم #ىجانلاو #8 هلوق اماو ايندلا بسحب اذه

 كلاه ءىطخء لك نااك جانبيصملكف امهيلع ام«ءدق اذهل و ةرخآلا بصف
 امادخسا مسالا ةدارد ريضلا ريك ذنوةيدمحلا هع رطلا هعما ىذلا ىاو# هتترو# |

 ضرع هث أنو ريش كانه هريك دن لوألا و كانه ىئدولا ىن ملا ةدارال اهيلع

 رهاظلا 6 باوبا ةثالث ىلع هه تناملا أذهريتعا ىلا لاح ةنوكل ضرغلا لعل اا |

 لاعالاو قالخالاو لاوقالاو داقتعالاىف ةعبرا بابلا لعجنا مدقتام قوس نم

 هتنتر ريح عاحرإ ديرانا مث قايس !اقفو عاربمل م 1 هرظن ناك امن كل

 نثتاتكلاهنعضتام و وك ىلانآو هنازحاىلا لكلا سقت ليبق نف تانك نع
 نمدرف لك لمح ىناثلا ىلعو 1 لوالا لع ل هنا رج كلا ى

 ىا هتنتر لعاف نم لاح هي بابرالا بر ىلع الكوتم# سكعلاب و و مسقملا ىلع ها

 اىمافينصتلا اذه ناكاملو نس ل ةهلالا هلاب هرسف نمو نيكلاملا ثالامىلع ادعم

 ركل | مسقت

 اضوخ» ىلاعت هلل نا عر ىمجعلا امهومو ةكيسفنل ةوعب هل وصح كعيامسلا اىظع

 نعلمنامىلا امو كلان عل هقيف وت لد هتقاطي

 نعوتايادبلا ىف ىلاعتدّللا ىلا عوج رلاتاياهنلا ىف يضفلا م داع ند هلق نم تفلسلا ضع
 ىلاعت هللاب ءاصتعاالا وه لكوتلا رخآ

 سه لوالابابلا مح

 سذج باتكلاف لصفال بابلاو بابال لتتم ب اتكلا ةهيقفلا حارش ضعب لاق
 لوس رالةعباتماكباتكلا سفن هلعلامانه سنملا نكيلفةصاخللاك لصفلاو عونبابلاو

 لئاسمانمةفاطانه دوصقملاو هنمامون ماصتعالا ن وكيف مسو هيلع ىلاعتدللا ىلص

 ةياذلا هضارعا عونوا ةماذلا هضارعا وا هعونوا ماصتعالا اءاموضوم ةيعناتملا

 مث نازملاو لوصالا ف فرعام ىلع اضيا ةيئاذلا هضارعا لكلا تالوو

 ةيعطق نوكتاضياو ضعبلا دنع ةيعد نوكت دق وةيرظن نوكت نا دنال لئاسنملا

 قيدصتلا مدعا ةلئثسمنوكتال ريللاةروصىف ولو مهولاوا كشلا ةروصو ةينظو

 | لاك وا ريغ داربا نا نكميوعانتمالا ىا  ماصتعالا ىف #8 ىزارلا مامالل افالخ

 ةفلكلاو بعتلاموزل ىلاةراشا هيفف ةدام الماكن وكي فلكتلاب لصان| ذا ةئصعلا
 نمسفنا !ىعاودوناطيثلا لئاوغنم # ةنسلاو باتكلاب هه ظفحت ا لوصحيف

 نمرسحي نأ نانيصح نانصحام# ال ناوضرلا نع ةدعبملاونارينلا ىلا هب رقملا عاوثالا

 «هئيسلاتاداعلا نع زاررحالاو ةناوالا نم نآىف ةياهلاو ةيادبلاىف ام كسع

 باستكلاهفلاكل ةئيس نوكياموه هزارتحا مزلياملب هنع زرحت ال ىدام لك ناف

 سياهل وصح نا اريثم و هيلا هلوصح

 اكقلاو ' مورالا لع مزاللا وا ماعلا لع“ مانا. فامك تفطعلاف ةنسلاو |

 نم ةعدب مح د عدبلاو هك عا عرشلاق ةردكلا دصبقلا دثيسلاوىركاا رركتم مع

 علدلا)
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 ماقلديك أتوا مجضوت ةفص و ةثدل اهل وق نوكيف مدعلادعب دوجولا ىنعميعادبالا

 نانكعو اناصقنوا ةدايز مانالاديسدعب هثودح دارملاذا مانالا ريفنتل مذوا ماقشالا

 عراشلا نم ةراشا هيف نوكيالاك ةثدحم نوكتدق ةعدبلانا ىنعمي امي نكي
 نكت مل اهناكف عراشلانم ةراشااهف ن .5ل ةثدحم اهتاذ ن 0 اك دع ريغوالصا

 0 0 وكف رش ملو فرس ملذا ةقفنلاف دصتقانم * داصتقالاو ف ةثدحم

 ةفلاخلاب نوكت ةعدبلا ذا ىلوا ناكل ةعدبلا ىلع داصتقالا مدقولو 00 ىنعم

 لطصخ ادعو 0 6 لاعالا ىف فه داصتقالا نم امهم رهشاملو ةئسلاو لاو باتكللا

 - عنو اضيا ةيقايلا ةثالثلاف طئرفتلاو طارفالا 2000 لامالاب داضتتالا

 نايرج مدع ىوعدوهزع ثحسام دعاسإال هسفنىف هتعك سولو عيمجلا لمملا

 هناك( و دكا ديحوتلا مهطار ةال ةل زتءملاك عق ةوام فالخ لإ م كم اذ داصتتالا|

 فاطع## بانتجالاو #8 هل اوقاذكو داصتقالل ريسفت فطع 3 ونلاو لي ىلاعت

 امهانعم تف اك دي طيرفتلا و طارفالا 9 ىنعا 46نيفرطلا نع موزاملا ىلع مزاللا

 رك ماقهالا ةدايز هيضتّش امن ماقملا نوكلو كّرتلاو لاما بجوم نم ليقامال

 ءافتكالا ىكفالاو رخآآلانع اهنم ضعبلاب ىنغتسي ىتلا ظافلالا لامعتسا فنصملا

 لعاو ةثالثلا لوصفلا عضو هيلع لدياك داصتقالاو زاررحالاو ماصتعالا قلطم

 ماصتعالااماةمدةملاكن وكيف هليلدو عبتلا لصاءنال عيجللا لعب ابلا اذهمدق امئادلا

 دصاقملا نم نوكينا ملصادسفن ىف ناكناو زارتحالا اماو رهاظف ةنسلاو تاتكلاب

 ىتلا دصاقملاطرشكوه ىذلا داصتقالاك وه

 ىلع فوقولانال دهتملا ةفيظو وهامنا ةنسلاو باتكلاب ظفحلا نا درب نكلاع

 علطيال بيغ هنالظح هريغل هلسيل ىلاعت هللادا
 ميم سيلو تايداهتجالا ىلا ةبسنلاب كلذ لاّقب ناالا ثيدملا اذكو هابشالا ىفاآأ

 ءافخ هيفامىلا ةبسنلابال تارسفملاو تامكحل اك حيارص اهضعبلب اهنف صوصنل

 اهفىوتسيو ماقملا اذهىف هجولا ىنكو هنكلاىف وهامنا ثكلذو لمجيلاو لكشملا

 لعل ضعب دنع طقف سايقلا ىف دهتملا درفتلب دهتجلا نعي ىدحوالاعم ىئاعلا ءالعلاا

 سيل انه صوصنلا نم دوصقملانا قالطالاىلع برئالإ

 عرسا لوبقلا ىف ن وكيل اهعلاطمو لبق ةشاثلا ماكحالا هوجو ةفرعم دوصقملا لأ

 « لوصف ةنالث وهو ف عفا|
 ه4 لوالا لصفلا ج- ْ

  قظففلاو منقلاىا 4 ه6 ماصتعالا ىف 5 عون ا #8 ماصتعالا قلطم ىن

 ىلع ظافتحالا ليقو لاعفالاو قالخالاولاوتالاو داقتعالا نم اًمباس ريثاام عي

 ف ه6 مظعلا نآرقلا و ميركلا باتكلاب »8 ضرعلاو لاللاو ها و ندلاو

 جاود ةوذىلا ةراشا نيظعلاو 28 ركلاب ١ فرص

 اهدادتعا ثيح نه هيلع ىه فقوت

 ءاهقفلاال اءامن الا ريغ دحا هيلع

 ءادتبا ماكحالا جاركسا

| 

 ميضوتو هنلالد ا

 هلال 6 . 9

 عادلا نم ميس ةفلا#لا

 اهف هلامعتسا بلغ مث
 ' ةوينلارصع دعب ثدح

 الثمصقن وا ةدايز هيفاه

 قيقحت دايز اهل ىو

 داصتةالاو )ىلاعت هللاءاشنا

 ظل ودلاو لاعألاو
 راثكالا نيب ةللا_صلا

 ىذلاكّرلاو لللل ىدؤملا

 لسكلاو زا ىلوابأدود
 نيف رطلا نعبانتجالاو)إ
 طارفالا( طيرفنلاو طارفالا
 دملا ةزوا#و فارسدالا

 نم ريصقتلا طيرفتلاو

 لما هلا عت وا مالا
 لوالابابلاىا (وهو)
 (لوضف ةثلث)

 هي[ لوالا لصفلا

 ىف لوالا عوتلا نامون
 مركلا باتكلاب ماصتعالا

 6تابالا ميظعلا نارقلاو

 بوجو ىلع ةلادلا

 كسلاو ماصتعالا
 ةروكادملا ىف تائكلاب

 ىلاعت هلوق اهنم انه
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 ثبوحو ىلع لدبام 6 انه ماسعتعالا نم دارا لعل ظافت الا نم هنم دوصقملا

 طرا نيعون ىلع اذهف رابخالاو تايآلانم هرثاو هبكح ةوقو هتدئافو ماصتعالا
 اياالا سوماقلاىف يآ عجالثم ماصتعالا موزلىلع ةلادلا هي تايآآلا 4 لوالا

 لا بيرق اذهو هعاطقنا ىلا لصتم تاكا هلانمو: ةرامالاو ةريعلاو ةمالعلا

 : ص نأ رق ىف ىربعل ا لاق اهدعبامو نيك نا ملا ٠ ند ها كك 6 لاش

 1 رشح زلالاق ةيفيقوت نارقلا نم هال 2ع !اوعطقموأدبموذ ايد ل

 ركلاة باك ةدحاو ةيآةريثك بسناذ اليوط امالكىرت اذهل هيف سامقال لاحمال
 اهنالليقو قدصلاو لضفلاةمالع اهنال هب الاب ىك“ليق نائمه دع وك ةدحاوتةلكو

 فام عاطقنا ىلع ةءالعاهنال ليقو اهبىدحملا زعىلعو اهب ىتا نه قدص ىلع ةمالع

 وكل اضا زوجنو لوقا اهتيسايقموزلوةيآن ودام ىلع هتدصب هءلعد روا اهدعب امو

 رشعاتنثا فنصملارظن اهب قلعت ىتلا تايآآلا ةلججمث ماكحالاو لئاسملاىلع اليلد
 )ارقلا تينرت ىلع اهتتر هتلالد حوضولوا هلارقتسا بسح وا نمالا سفن ىف اما

 (مللاؤهالعو نع هلوق وهو الؤافتو هب ءادتقاو اكربت ىلاعت هللامالك ةيادس اقفتم

 !اعتدللا ىلص ىنلا هذ نعل ليقو ىل اعل هللا ىلا ريع ضروف هياشنف ِش ع هللا ليق

 وردصلا ل وق هيلعو عطقنف ةاشنلا ذه ريغلا هفرعم ءاحر اماو اًضا لسو هيلع

 َ |١ ىنذر ىلع لوق هيلع لج وى اعت هللارسروسلا لئاواهنع ىلاعتهللا ىضر م طظعالا

 ئعلازك اهيلعو سابع نان ع ىو لا وهون ا كلا وص نسحلا فورح هَ 0

 لسواهعدقئ 0 اهلعلكن واه رهاظي نم ٌؤنفةنسلا لها ونيعباتلاو

 «نهروجا رب :كت.واهزمىونيغئاز لاو نب<+ارلا ناعخ اللا د12 كلاكو كالذىوس

 ١ ل ويصعب بهذو ليقو ليقو هناث ذملا ىناعم ىلا ل وصولا مدءب ,همالآ وا مهقاشم

 بجاملا نبا نعو مجدالاوه ىوونلانعو هباشنملا ليوأت نولعي نيضسارلا

 َز مسا ىلا ةراشا فرح لك لقو ىل اع هللاع ائسا اهنا ليقف اوفلتخا م رهاظلا

 1 6 00 هذال ناقل كامص 3 ليو لافت هنائسإ

 رمل هذه ارسل ليقو سو 2 هللا ىلص دمت ىلع 0 ةطساوب ىلاعت

 ءاعسإ موك مهضعب محصن كل ليقو لْيقو تاغللا لوصا اهتوكل اهفرشل

 عت اهن وك مهضعبو رك الا عا جا هيلعو ليق هيوبيسو ليلكلا بهذ هيلاو

 0 ءادقو 00 مظننم نارقلا نا مالعال ى تلا فد

 فلاّةذمو لاح آلاو رامعالاىلا ةراشا اهنوكاماو قيقمعلا لها ميتحا هيلاو لبق

 ىؤواضببلا هيلالامو ةددعتم قرطبجرخا ناو ذاحى فا باسح ىلع اهوحو

 # اهنوكي امتع ىلاعتهللاىضصر سابعنز.ا رجزنعو رجنبانع ىطويسلا هدر
 آفتلا ىف ىلصفتلاو روسلالئاواف فورا لع لطابلا نم ىبرعلا رك,ىنانعو

 6( قافنالا)



 ءاجملا فورح رئاسو ىلا ةعاج-و ىعبشلا لاق 6 نيقتلل ىده هيفبيرال باتكلاكاذ ملا ) ةرقبلا ةر

 اف معلا لكنو اهرهاظب نمؤن نحف نآرقلارس وهو هلمب ىلاعت هللا هرثأتسا ىذلا هباشملا نم روسلا لاو

 ديلان رن باتك لكى هسنع هللا ىصر قيدصلا ركبوا لاق ا نابمالا تاطاهركذ: ةدافو لاعتا

 ءاسملا فورح باتكلا اذه ةوفصو ةوفص باتك ل نا 0 ا ىلع لاقو روسلالئاوا نار

 انلق ىبرعلاعم ىحينزلاب ملكتلاو ةلمحملاب باطمللاك ام باطملاا ناك ةمهفنم نكي ملول ليق ناف ىوغبلا ريسفت

 عضاوتو ضحم عرضت ةالصلا يف موصلاو ةوكزلاو ةالصلاك ةمكملا هجو فرعنام اهنم اهب انفلك ىتلا لاعف

 ةمكملا هجو فرعنالام اهنمو سفنلا رسمك ىف ىعس موصلا ىفو ريقفلا ةجاح عفد فو ىعس ةوكزلافو ق

 دايقنالا ىلع لدا ىناثلا عوالاىف ةعاطلاف لاوقالا ف كلذكو راخلا ىىرو لمرلاو ةورااو افصلانبب ىعمس

 فرح لك قف ىناعملا ةهولعم ىه نيك ازلا ءازعلا نم ةعاج لاقو هداز 6 ىوا_ضيبلا ا

 لعا هللا ملا ىنعمىف لاق هلا امهنع ىلا :هللا ىضر سابعن ا نع نبح نن ديعس ىور ه7 مسا حاتفم

 مياع نم نيعلا وميلح نم ءايلا و داهنم ءاهلا وفاكنمفاكلا هك[ ؛25]07- صعيهكىف امهنعهللا ىضر سابعنب الا

 اق قداص مم داصلا 0
 لاق قداص نم داصلاو فرح فاكلاو هيلاراشملادعبىلا ةراشالل ماللاو ةراشا مسا اذ #ثاذؤ» ناقنالاو

 فالق: شنان غيرلا ١ "ئاتدلاو قمقلاىصقاو ناننشلا ولَعَنم انعبلاو ىمملاوغ هلا راخلا و
 ماللاو هللاهعكا حاتفم | لعج ناو دهع ماللاف لضفلا ىف هلايكل تاتكلاوه روسلا ذه ىا ه6 باتكلا#

 مملاوفيطللا همساحاتفم ١١ مسا هب صخم ناب قيقملا باتكلا وه كلذ نا ىنعلاو سنخل نآءرقلا نك ىعبملا
 ىف ايديجملا همنا حاتفم || امسانا ملانا هنارعا مث باتكلا سنج نم جراخ ءادعام ناك هقوفت ةياغل باتكلا
 كلذ هلوتو * ملاعملا || هلف الثم ةروسلل امسانأو بارعا هل ليقو بارعالا نم هللحم الف ىحملا فور

 باتكلا اذهىاباتكلا | فذ رجاوا أرقا ون لعف راعكاب بصنلاوا ًادتبهربخ 0 عفرلا اما بارعأ

 يم ان ران كاره تاتكلار نإ ادنبم كلذو ةلاللا صاوخ نم كلذناب درو مسقلا فرح

 ىلاعتهللا ناك ءارف لاقهيف

 هيلع ل زنينادس' دعودق

 ل د اك
 كتدعو ىذلا باتكلا كلذ اذه ليقو كتدعو ىذلا باتركلا كلذ اذه لاق لزئاالف دادؤلا ةزك' نء ف

 ةروس لبق لزتا ىلاعت هللانا ناسيك نا لاق كلبق نييبنلا ناسل ىلعو ل.جنالاو ةيروتلا ىف كيلغ هلزتا

 كشال ةروسلا نم ةرقبلا مدقتام ىبعي باتكلا كلذلاقف ةرقبلا ةروسلزنامث «نوكرششلا اهببانك اروس ةر

 برض مهردلا اذهو.قولخملا ىنعب قلخلا لاقي اكبوتكملا ىنعمي ردص٠ باتكلاو لعل ريسفت ىفاك

 هر تلد و1 .م ملا زوو طبرلا نع ىنغا ةراشالا مساو لوالل ربخ ةلجخلاو

 لكال لاللا فوخن الولو ناي فطع وا هنم لدب وا كالذل ةفص تاتكلاو

 لماعلاو لاحوأ كالذل وا ملال نان ريخ وا ريخ 2 هش يرال 0 تارعالا هاوحو

 زري للسلع سل

 بهاوملاف افرح ىلا فرح مج هنالاباتك باتكلا ىمس عجاو مضلا بتكلا لصاو ةيؤرضم يال

 ةلخجاو لوالا ءادتبملا ربخ هربخ عم وهو ىتاثلا ءادتبملا ربخ باتكلاو ناث ءادتبم ثالذو ءادتبم ىلا هلوق

 ائههو تاتكلا اذنه باتكلا ثاذ ىف ةر وسلا مساوا نارقلا ضعن هنوك نابتغاب .ملاىلا ةراشا تالذَو ةقل

 نم هلا هيف كشال ىا هيف بيرال هلوقو + بانطالاو راثكالا نم افوخ اهانكرت بارعالا نم ةريثك هون

 ةرونملا ديلسلا لوقعلاىوذ دنع نأرقلا ىفكشال ىنعيهيف اوانرتالىهنلا ىنعم ربخليقوقدصلاو قملا .هناو هللا

 هناهرب عوطسو هناونع حوضول ةيئابرلا ةيلزالا ةيادهلاب نيدتهملا ةيهلالا راوث



 نوقتلا صخ نيقتلل ئىده هلوذو* ةيساقلا مهلولق ىلع هللا متخ نبذلا لالضااو غيزلا لها هيف كش ناو

 |نيقثلا ىده هيف ىا فوذحم هربخ ءادتبه وا ىده وه ىا فوذحم ءادتبم ربخ نوعفتنملا مه مهنال ركذلاب

 | باتكلا كلذ نا ىنعي هيناوا زي_ثاىا لعفلا ىنعمنه ةراشالامساىفام لماعلاو باتنكلا نم نالاح نانلجاو

 اثح هيف نا كشالو ميقتسملا طارصلا ىلا الماك اداشرا مهدشريو ميوقلا قملا ىلا نيظع ةياده مهيدهي

 | ةروس ىف ىلاعت هلوق اهنمو ميقتسم عبطو ميلس بلق هلز» لك ىلع ىف الو مرك نأرق عابتا ىلع اهيبنتو

 نارقلامالسلاهيلعهلوقلهباتكب وا مال__الا 4 ]-نبد.ىا(اوةرفتالو اعيجمللا لبح اوعكتعاو) نارع لآ

 ١ 2| راما نا شالح
 كلانا ثيح نم لبا

 دئاعملا بايترا رضي الف هئاهرب حوضول هبنايترا قيليال ىنعلاو ةراشالامسا |

 لصوامىلا فطلب لادانه ىلوالال يق «ىده## ىبلا ىنعم ريخ ليقو رصاقلاو ايلا

 انه لبق نكل ىوقنلا نعم تفرعدق «نيقنإل# ماقللا ىف مالكلا وطنلف ةيغبلا ىلا || ىدد' نع ْ 8 2
 ا .ارقلأ هلالد مازتلا هلانش نم نمؤم لكنال كلرسشلانم .افتالا || بيس لبجلا كسلا ناك
 لصحام ىلع ةدايزلاب ثتدحاو لصاعلا لص مهتادهف نودتهملا َ نوقتملا ليق ْ ىدزلا نع هرواجملا

 00007 | 41| َدعّتلَو ةباغلا رابتعاب نقلا, ىدهلا صيصخو ىواضتلالاو || دام“ الاو هي.قوثواو
 ||| ةيادهلانومضم رابتعاب اما دي آلادذهب ماصتعالادجو هناشل اميخفنو ازاحيا ايقتم اشرت ما_صتعالا هيلع

 ||| اهفرسث ردق فرعىتلا ةرخ الاىئعا هدوصقمىلا هلصوبهناف هبك_سمت نم لك ناف نيمتج اعيج- زاجحلل

 ا ل م مووعملا هيلع حا كم هيلع تداتبام راتعاب وا هحان دلا ىق انآ لا 11 5 ىف موهثما هيلع حالتلا صقررم هيلع تتّوبام رابتعاب وأ ةحاسدلاىف || ىا اوقرفت الو هيلع

 || لبحبوف اوكسمت ىا هياوهحتعاووو نارعل 1 ىف هب الاوذهو نومنفملا مهكئلواو عوةون قطان ءاوقرفتال
 [ || ىواضيبلالاق نيتملاهللالبح ناءرقلا مسوديلع ىلاعت هللا ىلص هلوقل هناتكيىر هيهللا || لداك مكب فالتخالا

 لبحلاب كيستلانا اكىدرلا نم احلل بيس هب كن و ل رامتسما (اوفرتح دوا تانكلا

 زاجملل اس ماصتعالا هيلع داقعالاو ه.قوثوال راعتساو ىدّرلا نم همالسلا بيس براخ ىلهاملا مكه رف

 امو نآرقلا نع اودعابتال بسنالا # اوقرفتالو © هيلع نيعتجم ىا ةياعيج قي اوركذتالوااضعب ركضعب

 لك دامو نيم ىا # نيبم باتكو ف دمثوا مالسا هك رون هللا نم كءاجدق ف يللا ل قردعلا بج وام

 دحاو ل املاو رونلاب ىا ليقو باتكلاب ىا 6 هللاهءىدم 88 باوصنع ًأطخ ىواضبلا ىف اكتفلالا

 ةمالسلا قرط ىاىناثلا هلوعفم مالسلا لبسه ىدهب لوعفم هنا وض رعبا نمل

 ظ بجيهب لوعفلا نا لكفبا نكل ءزإل مسالا اال السلا ىلا لصو هني رثلا هيكقؤلاو : ا ا 00 ا

 ا : نا.ءرقلا ةئادهلبق ناوضرلا ةيعب 7-23 مزايف لعفلا لبق ادوجوم نوكينا هكلاش وا لكل 8

 00 0000 1 يا 'ةيعبدو+و ضرفواوهلبقروصت.الفنارقلانالا نوكتالزمالا سفن ىفةيعبتلاناكثالو أ] م رع ودب
 ١ ىلاعتهللا ىضر وه نارقلا ةيادمم نم دوصقملاذا ةم السلا ىف ةيفاك ىهف ةداوضرلا 1 قسط هلال نأ قلل

 ) ”«مزليف» ىبتا ىلاعت هيلا لصو هب كسمت نو ءدابع نيبو ىلاعت هللانبب دودمت لبحهنال ىلاعت قمار اوجخيىللا
 باتكو ) ماللا هيلع دم وا مالسالا ىا 6 رون هللا نم كءاج دق ) ةدئاملا ةروس ىف ىلاعت هلوق اهنمو

 ا دم وا نآرقلاب دشرب ىا 6( هللا هب ىدهي و زاحمالاىف رهاظ هناوا ايفخ ناكام رهظي ىذلا نارقلا ىا 6# نيبم

 'غ هلوقو ئدنه هلوقأ لوعفم نف.صالخالاب ءاسضر هيف ىذلا قالا تلط ىا (هءاوضر عجانم ل مالسلا هيلع

 ش ريخلاو ةمالسلا قيرط ىا ىناثلا هلوعفم © مالسلالبس )

 دق لبملا قا ىفو
 ةمذلاو دهعلاىلع قلطي



 ىذلانامالا رونىلا لها وكشلا و كرسثلا نم مهب ولقىف ىلاتالظلا نمىا( رونلا ىلات الاغا نم ن*مهجرخوإ ديحوتلاو |

 مواده وز هتيشموىلاءتهندا راب ىا( هنذاب )علل اهلل «قطاباماقدب نع ؤااريصيففنيقيلا قط اوه ىذلاهللا رون ن طسقوه |

 كا 4امو نرودعل !| ريسفن فاك هن ط١قبرط وهىذلامالسالا 1 0 نيدىلا ,هةفوبىا ( مقتسم طا سد ىلا

 | نمدارلانابباو+لانكميو هنودب دوصقملال وصل نآرقلا ىلا ججايتحالا مدع مزايف

 | ديريز٠ لك ىنءللا لصاح نوكيف هناوضر ةيعب ديرب نمىا هناوضر عبتانم هلوق
 مهفاف مال_لا قرط ىلا هيدهف هب كم“ لكو نآرقلاب كفيف ناوضرلا ةيعبت

 نافرعلا ىلا لهما نءوا مالسالا ىلا رفكلا نم# رونلاىلا تالظلا نم مهجر 0

 هقيفوتوا ءتداراب ىا # هلذاب 8 نانملا لوخد ىلا ناريالا قاقت“ا نم وا

 ناذ + ىواضببلا هلاق ةلاحال هللا ىلا دؤ» قيرط ىلا 6# ريقتسم طارد ىلا مهيد وو

 ةقلطم ةياثلا ةيادهلاو نارقلا ةيبسبو ناوضرلا ةيعبت ةديق» ىلوالا ةيادهلا ليق

 ىلوالاف ماصتعالا قحىف ةدئاف الف باتكلاب اهلقلعتال ةيناثلاناو فانت عون امهنبف
 + ىلوالاب ىتكينا
 لمحنا دعببال هلثمىف قلطملاناو ةلاحمال ديقلا ىف هكراشي ديقب ديقهىلع فوطعملا

 نارقلا بجو مىظنلا ىف نارقلا لاعبام هبرهيو ةثداملاو ركحلا داحتنال ديقملا ىلع

 مئاد هعفن 0007 هي 4 كراب» ءانلزنا باتك اذهو 94 ماعنالا هيأ اهنمو كا ىف

 هسهاوا 0 ةمرملاو للا نه هبجاوم نايناب ه«هوعتافؤ#.هردق د هريخ

 مكلما وي هركت همك اوظفمو هتفلاخم نع اوبنتجا ىا 6 اوقناو © هيهاون بانتجاو

 ىعل ليقو هللاذجر ىوقتلاب ضرغلا نكيل ليقو هتجر نيجار ىا ة«نوجحرت

 نا بيبالا ىنغم ىف امب هيلعدرب برعلانم معمل هلثمزا هيلع دروا 5

 ىفلب ىثخم وا ركذت هلعلانيل الوق هلالوقف ىلاعت هلوق. وحن ليلعتلا لعل: ناعم نم
 كلامزبانعو ليلعتلل لعل نم نآرقلا فام عيجج نا ىدقاولا نع ىوغبلانع ناقثالا

 ضعب هنع رذتعاو ىكعم ماللاعاتجا ىف قاب مالكلاون يىنعع نارقلاىف لعلنا

 دابعلا ىلا ةبسذااب لب : ىلاعت هيلا ةيسئلابال جيرللا مصالا نكل ىواضببلا ىثاوج

 ةظعوم مكتءاجدقوإ# مصالا وهو سنملا وا شي رقدا رملا «سانلااهبااي» سنوبةيآ اهنمو

 هل قرب اهأريخ ريكذت ليلملا نعو فيوخ رجز ظعولاو. نآرقلا ىا هي ركب رنم

 نع ةرجازلا ةيلمعلا ةمكعا عماج باتك ىواضيبلا لاق حالصالا ةبانا وا بلقلا

 داقتعالاءوسو كوكشلا نم ه«رودصلا ىف ا ءافش وف. هلوق ىهىنلا ةيرظنلاو حابقلا

 عضوم هلا دبل ركذ هجوىف نزامللا ن علقن ةكلهملا تاكلملاو ةفئازلا كاقعلاك

 مهنال ه6 نينمؤلل ه ةجحرو ىدهو## ناسنالا ندب ىف عضو“ نعاو هفالغو بلقلا

 مصتمملا ةيآآلا لصاخل نآرقلاب كسقلا بيس ه 701 اوحجنو.ريخب لكباؤزاف

 اهنموةجرو.باوثو ةمعت لكىلا لضوتبو سؤبلابجونام لكزرع ظفحتا نآرقلاب

 لكل ردصب ةغلابم نايدتلا لاقب 4 ئث لكل اناس باتكلا كيلعانل زنوج لما ذي ْ

 ماصعلا لاق ديقلاكلذىف هيلع فوطعلا عم كراشم فوطءملاانلق

 م اردصمبرعلا مالكىف ”ىك ىل ليق غ خلبلا 0468| 9 ةقبر 2 ناب ١ نم ناستلانال اغلب انييه هنوث لاح

 اذهوز 5 رود

 هوعدتافةلراب ءانلزناباتك |
 0 اوعناو

 ريظنلا مدع ميظع باتك لزنللا

 انتيغعو انترده هاتلزتا

 ةلرزاف دع الود لع

 هوعبافةعفنملا وريم | ريك

 .ىلع لم لمعلاب هبا 0 عاف

 ماهنامع اوقناو هاّضتقم

 لاح
5 

 لمعلاو هعابثا ةطساوب
 ىلاعت هل وق اهنم و هيف مب

 ايطاخم سنو ةهروشس ىف

 سانلا عيج وا هلك

 نارقلاب ناممالاب ابيغرت

 اهباانزت لاقف د لمتلاو

 (ةظع ومع كتءاح دق سانلا 0

 نم مر ع 1 ناح 5 ع

 بمحل 2 كاوذل مكر

 لالالا ن . ميلعو مل

 ىفال ا ارا
 اهل ءاوذ ىا (رودصلا

 للا داود وف تولقلا ف
 (ىدهوإ بلقلا ىعو

 ةجرو) ةلالضلا ىف

 نم لكي ئا.(نييمؤلل
 ىفاك هيفا لعو هن نما

 هلوق اهنمو يذلا

 للا ةروس قب لاغت
 (باتكلاك يلع انازنو)
 ىا (انايسشإ) نآرقلاىا

 نودج رب ع

 ريسفل

 : ونلا اذه ن

 لاثمالاو صصقلاو ماكحالاودودملاو مارح ولالخس رينا ويهالان مولا جات( ىشث لكلا ءاقلتلا و ناببتلا الا رسمكلاب



 نداقاملا ىا(نيملسلل )ةنللاب«ىرعشب وال <: ه ٠ ين هيفام لعوهننمآ ناباذعلا ند( ةج- رو ةلالضا| نم(ىدهو)

 راسطل كا اذك نم البخالاب

 ىل ات هل وق اهنمو نويعلا

 نان ءارسألا ةروس ق

 ميركلا «نآرقاا اذه

 (ىده) يكمل ارك ذلاو
 ىتالإل ةلاخلا ىلا دشر ىا

 وا ةلاا ىلا ىا «موقاىه
 اهدشا ىه عل ةقبرطلا

 ةداهش ىهو اهاوصاو

 نامالاو هللاالا هلاالزا
 ةيعاطن لمتلاو وا

 ةاروسق ىلاعتهلوقاهنمو

 (عافش وهام نارقلا نم

 ةلالضلاو لهما نمبولقلل
 نييبتال وأ ضيعبتلل نمو
 نارقلا نمل زئن "شلك

 «نينمؤلل ةج رو)ءافشوهف
 حالصبو مهناعإ دايدزال

 ضيرللءافشلاكديفامي مهند

 ماسح اا ] ةقيقح ءافدوأ

 هيلع لاق ةكربلا نم هامل

 نارقلاب ف شنب ملنم مالسلا
 (ديزال و ىلاعتدللا ءافشالف

 ىا «(نيملاظلا» نآرقلا

 «ارا_سخالاا نيبذكملا
 نورك مهنال اناصةنئا

 َق 3 نوري نآرقلا

 ىلاعت هل وقاهنم ونورعلا ريسفن
 «موا) توبكعلاةروسفف
 ىلع ل نوباطبا لك

 انا مهفكي) ملو كقدص

 (كاتكلا كيلعءافلاإلا

 | «مملع ىلت ) نآرقلا ىا

 لاجلالا وأ ليصفتلا لع نيدلا روما نم ”ىش لكل اغيلب انام ىواضيبلارسف اذهل |

 صصخت نم دنال هناو اضناعاج-الاوا ىلوالا لعل ىهتنا سا.قلاوا ةنسلا ىلع ةلاحالاب |

 عقاولا فالخ انه لب لصالا فالخ صيصختلا ذا نيدلا روءا نه هلوةىف ربتعم

 سباب الو بطرالو ىلاعت هلوق رهاظ وه 5 نيدلاىلع هناي رصتسال نارقلا ذا

 وآ هروُقَن لكلا ف .ليصفقتلا ب>و اغلب نايبلا نوكل 3 ناف ٠ نيبم باتكقالا

 م00 ]2105 لاو راكتلاو ليصفتلا ن« معا ةيغلبالا لمل'انلق + هعاليال لاججالا
 .ةئسلا نم ةعبرالا ةلدالا“قابك باتكلا ريغب نيبم *ىشلا ضعب ذا ”ىش لكل اناس

 قا: ىلع تائيكلا ىلا: ةلدالا عج عوجر ىعداول لوقا * اذه سايقلاو عاجالاو

 لع لذو ضعلاهللا ثهذ اك لكلادنع سايقلاك افشاكو ارسفم قابلا ن وكي

 تدي اعد نا مسوهيلع ىلاعت هللا ىلصهلوةو صوصنلا:ذهلاثءا رهاوظ

 مااريغ نافب طقذ © نيلسملل نه ةنملاب # ىرمثبو ةجحرو ىدهو #8 ثيدملا

 مهنا لاق نم دنع ولو هنعفتنيال ناعاالب هماكحاب لممناضرفولو هتادهبىدتهبال

 كسمت#|و هنلع نمل نوكي امئا ةجارو ايداه هنوك نا كشال مث عورفلاب نوفلكم

 ىدهع نارقلا اذهنا ف ءارسالا يآ اهمنءو ىرعثبو ةجردهلف هن مصتعي نف هنوعصك

 . ةعاطلاو نامالاوح نم بوصا ىه ىتلاةقيرطلاىلا ىد ىا 46 موقا ىه ىتلل

 رودلا مزلعرسشلان «.ذخاول الث» هللابنامالانا هرهاظ ىلع درب نكل هباو سسفامىلع

 رودلا مزليالاو لقعلا ىلع فةوةهوهو ىلاعتهللاةف رعم ىلع فق وتم 8 رشلاذا 5 وهذملا

 نوكتالالا و عرمشلاب اهقيبطت نه ديال لقعلاب اهتوبث دعب ةيداقتعالالئاسملا لاش ناالا

 لكئا 6# ءافشو هام نآرقلا نم لزننو + اضيا ءارسالاة يآ اهنمو اعرش اهبادتعم

 نقلل 20و قيل !'ءاد نم ءافش هلكن ال نيستلا نم نؤوكي.نا ْلَع ءافش تارقلا

 هزكذ ثيدح ديأو هراكملاو راضملاعفدل ه.كربتيفلقف ءاد لكنه سابعزبانعو

 نه ةنطابلا ضارمالل ءاقشليقو ىلاعت هللاءافشالف نآرقلاب فشتسي لنه ىدحاولا

 ن«: ريثك هنءارقن عفدي هلال ةيسملاضارمالاو لامالاو قالخالاو داةةعالا

 اا نآرقلاض عب ىنعم لع ضبعبتلل نم ةظفل لبق انهنهو ثيداحالا ىف دروأك ضارمالا

 | فطع نه نوكي نا لمتحو « ةجحرو © ءافشلاتايآو ةحافلاك ضرملل ءافث

 مهماصتعامدعل دب وقعو اباذعن وكي نؤنم ْوملاريغلذا 6نينمؤمللؤه ةلعلا ىلع لولعملا

 نآرقلا هي ديزي الو #9 هتوالت عطق>ال باوث ىا ىدحاولا نع ليقو نآرقلاب

 ددحت الك هنال اناريسخ مهلديزي ىتعي  اراسخالا وه نينمؤملاريغلا # نيملاظلا

 يآ اهنمو مهنا خدت مهراكتا ددجيف مهراكتا ددجت هغتلت وا :نارقلا لوو

 || نزايللانعلبق مهفكبملوكقدص ىلع ةيآ نوبلطيا ىنعي * موفكيملوا له توبكعلا
 ||| باتكلاكيلع انلزنا ادا 8 هبر نم تايآ هيلع لزنا الول هلبق مهلوقل باوج اذه

 قال اذنا هماودإ نيب هجو ىلع كقدص ىف ةيفاك ةزحم» نآرقلا ىتعب # مبلع ىلإ

 «رئاسإل  هريغو مايالا رورم ىلع تباث هنال تايالا راسن ع ىنغي تابالا رظعا وهوكتج تبثيو كقدصب



 6 ىركذو ةجحرل ) رهدلا رخآ ىلا نامزوناكم لك ىف دوجوملانارقلاف ىا (كالذ ىفناإ ةمدقتملا تاياآلا نم

 لوبام ضءب هيفب ودكم اونا نيلسملا نم سائىف ةياآلا هذه هه ١ زق تازئلبقو «نونمؤب موقلا ةركذنىاا
 ا

 وه ىذلاباتكلاىا # كلذىف نا #© ءاينالا راس تايآ فالخم وا تايآلارئاس

 نمل *# نونمؤب موقل 8 ةرك اذن # ىركذو ه ةيظع و « ةجرل # ة

 هبجوع كنيقلاو هنوهضع لمعلاف حلاصم لكل فاك نآرقلاف تنعتلاال نامالا همه

 هب لمعلا نا كشحالاو ةيؤرلاو ةنطا نم نيظع نرعنأ تخوم لاوحالاو عئاق ولا ىف

 6 كرابم كيلا هانلزنا قه باتك اذه ىا © تاتك 8 صيف اهنمو نمؤملانأش

 «آ نا لياج عفنو ريثك ريخ

 عم ضراعتلامزليالاو تاي آلاف ديقلات فرع دقو ديقملاىلع لمح هلثمىف قلطملا

 0 د

 ناز ضغبلا نقم اهضعبأ ناوقلا عضاوم نال هنن

 ةسييحم اهنايإ اوركفت 46 هتايآ اوريديل #9 عقاولل قفاوم سيل ذئنيح هنوع# نا

 ه«بابلالاواوا ركذيلو إ# هيهاونو هماوا عابتاب ليقو ةفيطالاة ب رغلاهرارساأو

 ىنعم عرشلا ىلع فقوتام ىلا ةبسنلاب ريدتلال هي نا نكمو ةيلسلالوقءاااووذ

 ىرابلاتاذكلقعلاب لصوت نكمامىلا ةبسنلاب ركذنلاو كردبال عراشلاباطخالول

 اهنمو سايقلاىلا :ىناثلاو هيلع 'نسيقملا سنج ىلإ ةبسنلاب لوالال هيب ناو. هتافصإو

 هبظن نوكل اما ةينسحالادجو نآرقلاىا #4 ثيدللا نسحا لزت هللا 8 نعزلا ف

 ديعولاو دعولاو نيضاملاو بويغلا رابخا ىلع الشم هانعم نوكل اماو ارعم

 هضعب هبشيىا هنملاحوا نسحانملدب 6 اهباشتم اباتك 9 داعملاو أدبملالاوحاو

 رخآ_اضيعب هضعب قيدصتقو ةماعلا عفانلا ىلع ةلالدلاو ةئعلاو زاعالا :اضعب.

 بيهزرلاو بيغّرلاو ىهنلاو مالا ىف ةمدقتملابتكلا هبشي ليقو: فالتخالامدغو

 نولءاستبالو ذئءوب مهنيب باسناالف وحن نآرقلا ضعب ىف فالتخا ىريدق ليق ناف *

 نا متفخ ناف ىلاعت هلوق وحنو نولءاست ضعب ىلع مهضعب لبقاو ىلاعت هلوق عم

 مص رحولو ءاسنلان يب اولدعت نا اوعيطتست نلو ىلاعت هلوق عم ةدحاوف اولدعتال

 هلوق عم هللاركذب ممولق نئيطنو وحنو هيف ةيناثلاو ةلادعلاناكما مهفت ىلو الاف

 ساسلاىرتوحنو ةنينأمطلا الخ لجولانال مهولق تلجو هللاركذ اذا ىلاعت

 روسلاريداق»و ةءارقلاهوجو فالتخا وحتنو اهريغو ىراكسب ,هامو ىراكس

 ىّتلا نآرقلاهوجو .نم اهوحنو خوسنملاو محءانلاو ماكحالا فالتخاو تاينالاو

 اودجول هللاريغ دنعنم ناكولو اضيا ىلاعت لاق دقو فالتخاو ضقانت اهنف ىرت

 ركذ ايف فالتخاال انلق * ريثك فالتخا ركذام نا رهاظلاو اريثك افالتخا هيف

 ةيفوتىفليدعتلاناو ٌةمايقلا ن٠ رخآنظومىف همدعو نطومىف لواستااناف :السا
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 ندسبحا:لزت هللا ) :مزلا

 تلم ليقو (ثيدحلا

 هللال ورايأو ولاقفةلمةباععلا || <

 هرضعد ضقن.الو فاتال ىنعي ا ندصلا و 00 00 97 ان هبش :ىاونه لاحوا هيدي نم



 ةلعالمعل1 اهلع رركت ملاف ةكصنلاو ظءولا ىنعا ثىش رفنا نسوفنلانا ريركتلا ةدلافو + صصقلاو باقعلاو
 ماكحاو تانآو روس نكد لوصف وذ ىا عاب دحاولا فهصو 20 لع الف ةوالتلاىف ىناهنالوا اهيف ه0 ملو

 6 كام رعشفل 3 با_صعاو قورعو - 1 هه«, كك ماظعوذ نجلا نأ ص لاثماو صصقو ظعاومو

 تاتكلل ثلاث فصو

 ّق ةدعرلا رارءدقالاو

 موالتلاق التخااماو ضقانتلا ىلا عادلا فالتخالا وه نآرقلا نع ىئاملا نام ركلا نع

 ىقنم قالتخاب سيلف اهو<و ةءارقلاهءوجو فالتخاو< نيالا قفاوت وه ىذلا |

 نيدلاىلا ةوعدلاو اهمدعو ةحاصفلاك تاذلاب فالتخا ىئنلاةلخابو نآرقلا نم

 اهباشتم ةفص ىننموا ىنثم عج هي« ىناثم لي ىلازغلا نع لقن همدعو رعثشلاو ايندلاو |

 ءانثلاوا ةينثتلانم ىناملاىواضببلالاق اهو و تايآآلاو روسلا ىلع هلاَقْشا رابتعاب

 زاجمالاو ةغالبلاب هيلع شوا هظعاومو هصصقو هظافلاو هتءارق رركم كلذناف

 تاذعلاو ةجرلاو ىهنلاو سمالاك تاجودزاال عش! وا لعالف ةوالتلاف ىش وا

 لا كن ظنت رفاكلاو نمؤملارك ذو فيعؤلاو دعولاو رانلاو ةناركذو
 باذعلا نم افوخ دي مرنوش نيذلاد واجوؤ# دعترتو برطضتىا باتكلل ثلاث .

 وه.ئواضببلا لاقو بولقلا دولإانم دارملان زانلانعو ىلاعت هللاءالكل اهذ#:و ٍ

 |0000 زل اذزأل تولتلانع ىقا ةيشقنا ركنا لبقو قولعاةدشىف لدي || دك ذنعىغاانه ةيشالا
 ةيشانالاوزل 6 هللاركذ ىلا مولقو ,هدولج © نكستو نئيطت هي نيلت مث 9 8 0 0

 لصا,ناب راعشالل قالطالاو ةرفغملا موعو ةج-رلاب ىواضيبلا لاق ءاحرلا“ىحمو 0 ا هييدجملا

 اطل لوكسلا سم نيضنل لابتي دعتلاوةدبضغ ىلع تقيس دعيسر ناو ةجحرلا رع أ © 2 0 اهب بولعلا

 ال00 011 1 نأ نزانتاوعو. هضزازؤه ند. نع ىلاةشللا دقت تلقلازكذو نسور كاوا عدل
 0000 ]2 نلثوب نيفتاملا دولج تاذقلاوديعولادنع مدت نور... || كا مهولقو مهدولخ)
 0000000 ا( در سلسلا نع« ءاسرلا لع نيلقو تودع رعشقت ليقو. | لادن مح رو (هللارك ذ

 لاقت“ ملا“ :مؤفلا
 عام ىا هنم ضيقثو

 هديعو تاياو نارقلا

 نوح نذلا دواج)

 الالجاو افوخ (ءهر
 ترك ذامت |ليق * ىلاعت هلل

 ركذ نال اهدجو دولا

 اهقرو ةسبايلاة رجلا نمتاحناك هبونذ هنع تتاح هللاديشخ نم ديعلادلج رعثقا

 ملاع ىلا اورظن اذا هللالالجف نورئالاليقو رانلا ىلع هللادمرح ةياور ىفو

 دنع نيكلاسلادولج رعشفتوا اوشاع لاخلا ملاءنم رثا مهلحالاذاو اوشاط لالجلا 0

 « ءاشينم هءىدج هللاىده ف باتكلاىا 6 كلذ 8 طسبلادنع نيلتو ضبقلا د 0 3
 000 كا ولم هاذ ناب هلا للضينمزو »ف ةياذهلا لوبقل ءردص حر || سنع نيلتو باذغلاةيآب
 دق تلق+ةلالضلاف اروب# هلوك مزاف ليق نافةل*الضلا نم هجر 4 نا الا ايدول

 | قوتشي كاةتردق دبعلا فرص ةطورشم  دابغلالاعفا ىف ىلاعت هتداغ نا تفرع 1 0 1
 2 4 3دره

 نا نكمي هنال داه نم هلاف ىلاعت هلوق نسال ذئنيف لبق نآف * نييناجلاب اهقاعت ل 5 "7

 نا انلق + ةيادهلا بناح كا هنردق فرص ناب لالضلا دعب 0 صخثااىدهب 8 6

 لخاد اضيا ىلاعت هللانا لاقال ىلاعت ءريغ سيل فرصلا اذه دعب ةيادهلاقلاخ |

 دعب اهناكم مهب ولق ىف

 رعشمل ىعل رارعثقالا

 هللارك ذ اذاف هبضغ ىلع

 : لابلاب رطخت مل ىلاعت

 «(ف)2 ٠ رك د ىذلا :تاتكلاعا (كلذر) ىلاعت هللا ءايلواتعن فصولا اذه ليق + اهحر هنوك الا هنافص

 هلافزت هند نع »2 هللا لاضي نهو 0 هنبد ىلا ععاشب نمر نارقلاب ميا 2 هب ىذه 0 هقيف ونيس ّى 4 هللاىدهب )

 مح ةروس ىف ىلاعت هلو اهنمو + نويعلا ريسفت ىف اك ىلاعت هللا نالذخ دعب هبىده قفو٠ ىا ا( داه نم
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 هبنايال ) لطابلاو ضقانتااو ف التخالا نع ىلاعت هللا ةيامحت ىمم مزينع باتكل ال نآرقلا ىا (هناوإل ةدهلا

 لطابلا ناىف لثم وهو هجو لك نم ىا «هفلخ نمالو ه.دب نيبنمإ هريغبو هلطب ”ىث هيلا لصبال ىإ (لطابلا

 ههاد ءلع نم ىا( كح ن*)لناهىا ل ذو هنال هيلا لصت . تح سي هريس ّ الان م ةهج نماليبس هيلا دحأل

 هلعذ ىف ةلاؤمع ىاة«دج : - 00 1 ١

 قالا دحا هيف نءطالف

 نودعلا ريسفن فاك كلهو

 ديا دع نكضخو |

 اهلك ةشاسلا تايآلاو |

 ماصتعالاب وج و ىلعل دن

 كسلا و مركلا باتكلاب |

 امل مث + مظعلا نارقلاب ْ

 0 ل 1 8 0 لك قلاخ وك ىف اك ىلاعت هريغ دارملانال ىلا يصح

 | لطابلا هينأيال 99 ىوق ه# زب نعباتكل قه نآرقلاهنم دارملا ركذلاىئا هي هلاو ع

 ليقو ناطيشلالطابلانم دارملال يق هلبقامل ريسفتلاك اذه ه6 هفلخ نمالو هبدي نيب نم

 تيذكت هب ابال لاق 'ةدانزلاكا/ ةسبلابا هنلخ زا ناكعلا الا ةبسنلاب هندي نيب نم

 و نامزلا واف: لطب.ال لبقو محدن ءدعب “ىحيالو ةقباشلاب تكلا نم هلبقام |

 قسم هي ديج- #9 هينابم ماكحاب ءولدم نا هيدئاعم عئام ىا ميكح نم ليزنت 9

 همجننم هيلع روظ ام قلخ لك هدمحوا ,هيلع همن بيسبوا هيئاعم ماهلاب دمعلل

 | هللاباتكب م اهعالابرجر ىلع اهنم ةدحاو لك لدت ةيآ ةرششع ىتنثا هذه مث

 | ىل+.ةلالدلا و اينم ةدحاو قكردقؤوب تايبآلا نيتك دداقلاه لك ا 1

 مصل كو و ةلاذلا ١ جالو يعم زا ادجاو ذلبلد عرمان نا لع عومجيلا ةلالد درا ناو. بؤلطملا

 تاياالا ناي نم غرف

 ناب ىف عرش باتكلاب |

 ةذاراولا ةيزتقلا زايخالا
 «رابخالا» لاقفكلذفف
 رابخالا ىه هذه ىا

 هيلع هنع ةدراولا

 ذا ةددعتم هوجو نم للعلا ليص# ليبق نم نوكي نا زوجي انلق + اندنع بهذع

 توافت بهذملاناو دحاو هجوب هتفرعك ةددعتم هوجو ”ىثلاةفرعم نوكيال

 لوصح ىلع انم ضعي تهذ دقو ضعبل افالخ تارئظلاىفاك تاينيةبلا ىف بتارملا

 | ناو اهسفنىف ءافلخ ةنظ تابآ ضع ةلالد نوك زوو نونظلاعامتجا دنع عطقلا

 ثبوجو ناب ىف مالسلا || دوصتقملاناكاذا هنال ءادتا نآرقلا ىلع لاكشالادورو منايف الاو :اهتوبثىف .ةيعظق

 نآرقلاب كسلا وماصتءالا | عضاوملا تناك ناو تاراركتلاهذه ةدئاف اف ماصتعالاوهو دحاولا ىنعملا لكلا نم

 ميركلا باتكلاو ميظعلا | ياكم هل بائطالا نم عونوه ىذلاريركتلا نم تاراركتلا كلتدعتدقوةفلتخ
 ودرع ا ليمكتل ةمهتلا قن ىلع هينتلاةدايزكو ديك أتلاكو ررقت رركت اذا مالكلاليق هنمو

 لع را( 18 د22 | ضعلاه قلع امن نكي نإ قس د ولطملا ىلع ميظعتلاكو مالكلالوبق

 عوفرملا لش حدالا ْ تالسرملاو نجرلاةروس تارركك ديدزنلاب هوه*ىذلا اذهو رخ "الاه, قلعت امريغ

 ىلص ىنلا ىلا فاضملا ىا ْ ةماشب ا: كلا ماصتعا ىلع تاتكلاب .لالدتسالا نا قب مهفاف ناشنالا ىف ليصفتلاو

 وا الوق 5 هيلع هللا | باتكلامدقو ةنسو اباتك نيعوت باتكلا ماصتعا ةلدا ناك امل مث ههعفدكيلعف رود

 | ىا ه6 رابخالا #8 لاقف ىناثلاف عورشلادارا هنم غرفو اتوب هتيعطقو .هتلاصال

 أ هللاىلص ىنلانم ءاحام ثيدحلاليقو نيثدحلادنع. ثيدعلل فداه: ريخلاةيوبنلا

 اك سكع ريغ نم ريخ ثيدح لك ليقو هريغ نع ءاجام ريملاو سو هيلع ىلاعت
 سائق اًموُطقِم وا افوقوموا:اهوفم ًاَقلطَم رالآوه رلئاة شلال 7

 هجرخا ىنعي «كطوؤ# لوالاثيداحا ةعبس بلطملا اذهىف رك ذ فنصملاو لوالا

 20 ىلاعت هللاىضر ه« عش ىبا نع هدانسأب ريبكلا هههم ىف ىناريطلا 0

 اريرقت وا ةفص وا العف

 ىلافاضملا فوقوملاو +

 كالذك ع وطقملاو ىباوععلا ٍْ

 ةيفلالا ىف م ىعباتال

 هج ر>ااماه:م0بهاوملاو

 ريبكلا علا ىتاربطلا ||

 ا ةلم؛* هرخآ ةينضأا نوكسو ءارلا عتفو ةمعملا نيشلا مضب ىناجر ملا ( عيسشىبا نع كطإل هلوقب هلزومرملا

 أ مهلا ترص اق: دقو. تاطاخاو نامل لوطي ال نيجرهلاو ةاورلاو بالا محار“ تضيعاو روهشه



 علظ ىا ىلعب هادع علط ىنعم جرخ نعم ثيحو 6 سو هبلع 0 هللا ل وسر انيلع جرخ لاق هلا ) ةيحملا ف
 ديفم وهو مالكا هيلع هنع ثيدملا رودص لاح نع ىوارلا نه رابخا اذه سو هيلع هللا لص هللالوسر

 1! 0 هللا]وسر ىناو هللاالا هللال نا نودهشت سيلا لاقف ) كلملا ن 6 0 هج رلاك هنال ثتيدملا نعم ناب ىق

 ]| سيلو نودهشتالا ىا ريرقتلوا نودهشت لب ىا هدبع فاكب هللا سيلا ىلاعت هلوقىفاك راكنالل ا ماهفتسالا

 || قرت راح انيذ سل نوكي نا نوي وهريخ نودهشت ةلجو هيف زيتسملا ناشلا ريعض هعسا ةصقانلا لاعفا نه لعف
 | اذهاو نيدو نظنءالنيتب وع نع هيه ؛ افظح رابخالا ىهةداهشلا ولان ودهشنالاىا ربخو مساالب ىئنلا فرح
 اهلا_معتسا عرسششلا صخ

 ديحوتلاك ةينيقيلا رومالاب

 ىناو قوقملا تابثاو
 ةليقثلا نم ةففخمهلا النا

 ردقملا ناشلا ريض اهعساو

 سنملا ينلهذهالوابو+و

 جرخ لاق هلا ف بعك هعسا ليقو سمو ىراخلانع لقنم ىلع ورعنب دليوخ

 ىتلالاح ةياكح اذه قراثملانع.## لسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر انيلع

 هنوكل ثيدحلا ىنعم ديش ه:عثيدملا رودصنيح !سو هلاىلعو هيلع ىلاعتللا لص

 ةراشالا ه>ولاىف رهاظلالب ىنءلاةدافاىف هتيلخدم مدع قحال لوقا هلدج راك

 هريركش مالسلاديلع هيلا داتسالا ديك أت هيفو هاورايف هتورو ىوارلا ربدت لاكىلا
 هلجال هلع جرخ ثيح ثيدحملا اذهب ىنتعا و هيلع هللاىلد هنا ىلا هيفو

 نا نودهشت سيلأ لاقف دبا وفلان م رك ذام 0 نيثدحلا دنع نسح هلثم لعل ْ ا
 ثيح نمو انايو ابارعا ةيبطلا ةمكلاهذه قيقح 7 هللالوسر ىتا و هللاالا هلاال ا تع و
 00 0 1 ١ اشر هاررح طسب ةذايز ىلا جاتحب الضفو اديحوت هنوك ويس اة
 ابوجو ردقم اهعساو ةليقثلانم ةففحمناو نيقبو لعب ىف نعي بلقلا رهظنع رابخالا م ىلع

 ا( 0 ا رلرإ تالا قتلا قت. نآلا ريرقتل دك ان ةلصاحن ناكتااما ماهفتسالاو نمو
 كطط باجيلا كي رب تسلا ىلاعت هلوقك ىئنلالاطبال عوضوا!اىلب ظفل هديؤيو 1 هريدقت فوذحم ني ريدقتلا

 هللاىذرسابعنء!لاق اذهلو تايئاوا تريلا قيدصتلهنال من فالخ انير تناوب |

 ءافتك |فذح ماهفتسالا باوج كلذ دشن ىا6# ىلب اولاق هاو رفكل عنا ولاقولام«نعىلاعت |

 مهتاشب هلع عميس ولآ ىلعو هيلع ىلاعتنلاىلصن.مالكلا اذه ة.ئافودنعباوجلا طفلب |

 ناعءالا ىضتقملوقب هناكف هموزاو دك انةدانزو هرك ذم ماع | دب نه ىلا ةراشالل |

 ىذنقم و هك ةلالض مدعو هللا نم نارقلا نوك نافرع هنافصو ىلاعت هللاب |

 لولا ةلكخاق ه رك شبام هتلج نهو هريخاام قيدصت وه لوسرلاب ناعالا |

 اولعافىبوهللاب متنم [ متكنالوشنوا ربدتلاب رهظي هعوقول ىناثلاو هناكمال للدلاك |
 'ةلاهسرلاىعاود نه وهام 2: ربخا نادءالف ىتلاسرب متتمآناوا خلا نآرقلا اذهنا |

 "ىث ه.ربخامزا ىلا ةراشا مالكلا اذه مدقتىف نا ةلخبابو نارقلا اذهنا وهو |

 دوجولا ىف وا دوجوم
 ىهودففُلاناربخةلجلاو

 لوعفم اهربخ واهعسا عم

 هللا الا هلوقو + نودهشت

 المسا لحم نملدب عفرلاب

 هلاربخ نوكينازوجنالو
 لمنال ذهال وهف رعم هنال

 ربخنال هنالو فراعملاف

 نالو صاخلاب ماعلا نع

 نالاقإ ةلاسرلاو ةيهولالا ىتاودنع هرودصل هؤانتعا بحي مهءسماو فيرسش | 0 -

 '"' [اذغ) حرش هرك ذالربخ 0 0 ةرياغملا ىلع لديدجار رخ (نال طا 2

 معقرلانكل مهبتكىف قاذملا هيلع صن اضيا رئاجوهو ءانثتسالا ىلعف بصنلابو فاشكلا بحاص ىلا هازعو داشرالا
 ضيا ةلفعا هذ_هو ةففخلا نا ةلج ىلع فطع ةزمهلا محفب هللا لور ىتاو هلوقو + ظفحاف با ولحاك انه

 امتا هللاب ناميالاكب جاو لوسرلا ةلاسرب ناميالا نال هيلع فوطعملا ركح ىف فوطعملا نال ةداجشلا تحن ةلخاد

 ةر>ىهو هنع باوملاظفلب ءافتكا فذح كلذ دهثتىا مالكلاردصضىف روكذملا ماهفتساللباوج 6ىلبا 1

 اق دق ىلب يا ىلب دبز مشملوا ديز مش ملاباوج ىف لوقت اربخوا ناك اماهفتساىئنلا باجاب ةصتخم باحجالا فو رح ن



 نسلالاب ورقملاو روطسلاىف موسرملاو رودصلا ىف ظوفحلاو ناهذالا ىف دوجومللا ( نآرقلا اذه نا لاق 2

 هنم ردابالا ظفللا رهاظ نع 4 زعلا نالوق اهيفو تافصلا ثيداحانم ديلاو هنم هلوزت نع ةيانك (هللادب هقرط)

 قب رطوهوهللدبال ا ه هع الباع كالي وأت وما وهوفلسلا قيرط وهز للاعتهللا ىلا هنمدارلا ضيود
 دال 0 ةوالت هءنودبعتت كش هن وكل (,م كيدناب هفرطو )بها ولا ىفاك م ؟حاوهز فلل

 مدللا ب ©( اوكلهت ناو اولضنن ١ كتاف )هلوش نال ضع تاط اخ ران هاوهزل]

 ل زب وباذعلا منع فديو هلا «بكاسقلادعبى ادب اءدعبال ىورخالا يك ه هال تاذعلاب وااب ونعم مد ماو

 ناك را : .ء --_

 تيلع هنع ائىصخ ا

 ىفإك هتج“ ترهظو هنج
 نارقلا هبش ىنعل روعفلا أ

 ىلاعتهءانج نهدود لب |

 ةنكفةراغتسا دابعلاَل ع |

 ةراكسادل كرطلا رك ذو |

 0 ع | 1 مالكنكلو نيوكتلاو عبصالاو نيبو لجّرلاَو بنمو نيعلاو
 ركذلاو ميظعلا نآرقلا اذهنا لاطبا دمعت وا ةردقلا وحب هليوات 0 هتفص هدب 3 3 0 اضا هللا

 يس 0000 ميكا ْ كالسم ىلع ديلاليواتو مالكلار ىف 5 نعلقن اف اذك ةفصلا

 نافرطدل ىلاعت هللا نيو | قوفءللادب ةنملب وأ ثاملا هديب ىذلا كرابتىف اي كلللباما رحلاىفام ىلع نب رخأتملا

 ل هللاةردقديب اههدحا ظ رصناو مظعا مامالانكل ةردقلاب ديلا لي وأت عقو بتكلا ضعب ىف اضباو مهيد

 داقتءالابهباوكسمف ركيدباب | ىلع ةءوادملاو هوم لمعلاب هب اوكستف مكيدياب هفرطووإ# مهفاف هدرب احرص

 ىلعلمعلاو هلعابتالاوهب || دتدئاف وا هتلع ىلا راشا مث هبجاو. لاص<لا ىف فلكتلاو باعتالاو هماكحا

 هن مكسم نا مكنافءاضنقم | ىندي ه«اوكلم نلو اولضتنا مكنافولل لاقف هماكحاماكحا ةوقلاكو هماقشا ةدايزل

 اولضتناءاضتقمىلء ملعو | ةرسسحو ةبوقع ىف اونوكت نلو ايدلاىف ةريحاو طخ ّف اونوكت ل ثلذ متلعفنا

 داب ًالادباهدعبا وكل نلو ا 1 لمحل ديك آنلإ هجودملو باوثو ةيادحو ققؤلف نيو الاى

 تابثاواوحفت وا وملصت لب | لكىلالوص اولا فاكمناق نقلا كسمتلا هدعبىا هيددعب # كسلا ماىف ةعراسملا

 د الا ند ولدا أ ةرخ آلاوايندلاىفوا ةيهانت«ريغ ةنمزاىف هيادبا## كالاهملا لكن ءصالخلاو برآأللا

 هللاالا هليوأت ملعيال ىتلا | ةلكاشمم نييئاجلا نم ديلا ركذىفو لبق داعملاو أدبملاماكحا عماجم عماج نآرقلانال
 نيعلاكلعلا ىف نوما رلاو متي امنا نكل هوزاجن لأن ملو هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نف ىلاعتهلوق هريظن

 لك ءاوتحالا اللا 0 مقاومىف رهاظلا وقاتل اةيسنلا لوألا د ةظابشملا 2 01١
 لوزتلاو نايتالاوشرعلا )| ,٠ و ةلكاشملا ةلثمانم متيسناك كاسنن مويلاف ىلاعتهلوق ناقئالاىف دعمت ل وألاىلا

 كلا اما
 1 مش فس 0 هعوقو ] ءريغ ظفاب * ل 00 نم دطااخلا موهقع ر ا

 ديك

 0 كَ

 لؤيالو اهتيفيكن ع ثحنال اهي نامل ت2 ا هفص و أ ويج اهلضا ةماونتت ىلاعت هل لام ةفص نيمداقثل دن ىهوذن سل

 نكملاب لجرلاو رعلاب ئيعلاو 4ردقلاب ديلا لي وانك قاقملا نم هيسان ام 4 دحاو لكل ؤ؛نيرخأت لادنعو * اهنم ةيش
 ناىلا ةراشا هيفوقيفوتلا فاك كالذريغىلا لفل كيري سوا كالا مالا لزب لوزنلاو ءاليتسالاب ءاوتشتال

 اضيا ةلالد هيفو نامبالا لوص>دعب ناكاذا اديفم نوكي امئا ميظعلا نآرقلاو ميركلا باتكلاب كسمقلاو ماصتعالا
 تي'طااعاو ,هلأمو مهلاح الص 4 ماعم . ٠ ره اصمو موج ا مصنب ديقتا نا هل ىغبش ما لع جرخ اذا موقلا د ناذإ

 هلوشب هلزوءرملا نابملا نبا جرخاو مادقالا قااذء نع هنوكل م الكلا

 ليدل انفالا مالكا وق دان او 2 ا 30 ثارسسا 5 دنسملانوك «نآ رَملا اذه

 7 عسا رادمذا مالكلا اع ىف ركذ ىذلا ىدش / مالك )اال كَ 0 هلع ثا

 كلا ناكل كا 6-5 هفرط## دحا لوالاوه ماكحالا

 0 تاليوأتلا اهف مكحال اناكو فلجلا تأد وهاك لا هلآ اهل 00

 كانصلا 10110 وفلا ىف يا لاق نر 0 وهاك نيلهاملا نعاطمل امفد

 ديلاو هجولاو ءاو كشر مدقلاو ءاقلاةرسثع ىدحاف ىرعثالا اهتم درفت ىتلا



 ىّر رباجزع «بحإل
 ىنلا نع هنع ىلاعتذللا

 هنا !سو هيلع هللا للص

 عفشم عفاش نارقلا لاق

 عفشملا (قدصم لحامو

 لوعفملامسا ةغيسص ىلع

 ةعاف_ثلا لوبقم ىنعم

 لحامهلوتو ىلاعتهللادنع

0 

 مصخلا ليقو ىثلابىعاسلا
 مهلوق نه قدصملالداحملا

 هنم ىعس اذا نذلفغ لحم

 تعول ىفاكناطلسلا ىلا

 نم نا ىنعي بيهزلاو
1 
 هعافشلا لوبقم هل اضاك
 هناف هب نلمملا كرت نمو

 اهف هيلع اقدصم نوكي

 ىفاك هيواسم نم عقرب

 هلعج نهري بها وم لاح سش

 همامأ

 هيأ ه- اس

 الو كلذك ىرخالان ددعتم نم ةعزتنم ةئيه هييثت ةيلش# ةزاعتسا انهنا نئحالا

 لبطلاب نآرقلا هبشينا نكع و لمأتلاب رهظي ازاح اهلكلب تادرفملاضعب نوكرضي

 000 0 ده ةراعتما ه]قرانلارك ذو ةننكم ةراعتسا 'دابعلاىلا ىلاعت هنم دودملا

 نايمعلاك همي رطى قلك اوىلاغت هللا ىلا ةلد ولا وه لكلا دوص#«نا هلداح ةينكذل

 ا 0 0 رز هفرط رع اولض اوكريناو هيلا اولصت لباب اوكسمو .اوذخاناف

 روما ليلدلا صاصتخا لع لدن ثديدملا اذه رهاظ لقناف * كالاهملا ىواهم

 در هك ويس حج . يدا ىاجتفاو و : 1 الا | 1 - لاك تاعكلالاناعح ارةقمللاق عاج الا ودتدلا اولاقاتلت +تاتكلاب
 قاتلا ثيدحلا :ه«والتسس< طبرلاو كسمتلثيدحلا اذه نراشت سنا نكم هنامت هلعاف |

 نبا وهودوعسم نا وه هنعهللا ىذر رباح ن عو# هدائسابنابح نب اىور # بح

 ىلاعت هللا ىلص ىننلا نع #

 تاجردلاعفارو ةريغصلاو ةريبكلا بحاصل 6 عفاش نآرقلا لاقدتا مو هلآو هيلع |

 ديرانا ليقناف *ةعافشلا لوبقه اي عفشم 6 ريصقت ةبوثالب بنذع صيضختلاو

 هيلا اعفاشهنوكو هلارباغءا ماسيل وىلاعت هتاذب مئاقوهف ىسسفنلا مالكلا نآرقلا نم

 مدعفف ضرعلاكو هن ىظفللا مالكلادبرا ناو ىلاعت هلا رباغم هنوك ىضتش ىلاعت

 هنا هنعبيجا انلق * قئاقلاب القنا عانتمالا رهوج هنالقنا نكمالف سس ولو ءاقبلا

 دقتعيلف ليق مث نازءملا دنع لاعالاك سانلا هارب ةروص ىلع نآرقلا لعجب ىلاعت

 ىف هرّخآو هتيفيك ناب ىف عيرص همالك لوا لوقا + هيف لقعال لاحمال هنال هناعاب
 تال مظعالا مامالادنع هباثتملاو تاهباشتملا نم هنوكى رعشي هرهاظو هعانشما

 نكل اظفل ادحاو ناكناو وه ذا قالطالا ىلع داح آلانمهنوك عنمبناالا داح آلا

 لاعالا قلطمىلا ةبسنلاب ىتعل اروهثمهنوكىف ةمشالف عسولو ىنعم هرئاوت دعبال

 ارهو+ ضرعلانم قلنا رداق ىلاعت هناو لم الوبقل ليشءو ريظنت هنا قا لعل

 ديرانا بالقنالا عانتماذ امهسنج ةاَرْنِم ىذلا ناكمالا لصاىف امهسانتل هيلا هبل

 ىلاعت هللا قل نا زو< هناورضع سيلف ريغلاب ناو مس سيلف ىتاذلا بالقنالا
 هتقلخم ابيسنآرقلالوبق نوكل ايزاحي دانسالا نوكيو عفشيو رخآ اصخش هباوثنم

 تاولضلاوناضءرو ةرقلاو ةدجكاملاو ثالداةروس ةعافشلثم هريظن لمحت هيلعو

 ىا لعاف نزوىلع 6 لحام ولع اهوحنو هصوصخو نارقلاموم رايَسو نس

 || لحم سوماقلانعو لداخحم مهخ ىأ ليقام هءرشو ىرستخح زلا نع لقناك غلب عاس

 |( || قدصيىنعي لوهجلا ىلع ءانبلاب ه قدصم #8 ناطلسلاىلا ةياعسب هداق ءاملا ةثلثم هن

 عيض!نمل هتاكشىف قدصماضياو هلماعو هيراقل هتعافد ىف هتمحاخم ىف نآرقلا ىلاعت |

 ةتاكش اذكو ةعفرلاوا وفعلاب هتعافش لبقيف ليترلاوا ةءآرقلا وا لمعلا مدعب هقح

 هلعج نمو# رانلاف وهف ريصقتلاب نآرقلا هيلع دهش نم ىدهازلا نع ىواسنملا ف *
 ||| ةرابخاو هصصخب.ربتيو. هظعاوم ظعتبو هماكحاب لمعلناب هب ىدتقن ناب ه6 دماما

 (مداقإ

 ةفوكلا ىف تامدنع هللا ىدر صاقوىبانب دعس تخا |



 كيؤد فالمللاب هئلباقم نكيلشسكلاو مهما هيف زودنا و مامالاو هايضتقم نيعلاو هبكسقلا نعةيانك © ةنطاىلا ه

 مزعل 4م ا تاع !الاو ةبكسملا مادخل 7 ع ةيانك (رانلا 31 هك هكانيس هرهظ فلخ هلءح نموز !

 4 0 ا 0 1 دوت بك هداق ل
 سايقلاو عاج الاوهيلادنت؛ىذلا نوناقلا هنال هفلخ سناةياورىفوهب لمعلا كنتناب

 ساسا ريغ ىلع ىن دقف هءاما هله لنف
 اديدشتو ارجز قوسلاىو افيطلتو اقفر دوقلاف نال ىتاثلاف قوسلاو لواآلا

 ةموصخلا| ىلا ق وسلا وةنللا ىلا هدوقب هتعافش هةح ىف لبق نف ةعافشلا

 ق دوقلا لايعتسا قام دا قال

 بسانيدوقلا مث

 نكميو ليلعت وا فانكسا هلعج نم اتلمخل رانلا ىلا هقوسب هتاكث هقحىف لبقنف

 افتلضنا لقحو هتوسنع ةيانك هتياكشو هدوق نع ةيانكهتعافشف اهنا انوكتنإ
 لماعلاىلا ىرخالاو ىلاتلاىلا هبسنلاب امهادحاوا لاو>الاو صاخشالا قالتخاب

 نع ذاعمنب ,لهسنع © اهثدانساب ىاملاو دوادونا ىور هي كحد## امهمدعو

 ماكحالا نء هن لبعو نآرقلا ًارقنملاق سوديلع ىلاعت هللاىلص هللالوسرزا هيبأ
 نمال نكل نآرقلاب لعنف لمعلاو ةءارقلان عجب نمل رجالاف رامتعالاو ظامتألاو

 الب أرق نكرجالا قلطم رجواناو رجالا اذهب رجؤيالف هتوالت نم هذخا ثيح

 دهتجلابلب هانعمب ىلاعلاب رجالا اذه صاصتخلا مزلي اذه ىلعف ليقناف + اقلط» لمت
 تلق * درجملا ريغلا ملاعلا وا ملاعلا ريغل رج ٌؤبألف در ا هعيج ىنباعمم فرعيالذا

 نم هذخا طرشي ل مج اول متل اد رمل ةءارقلا نر ةلالدالو عملا قلطم دوصقملا لعل

 ريغلاةيروجأم ىفانبالو ءالعلاب ركللا اذه صاصتخا دعبال كلذ سولو ةءارقلا

 ملاع ريغ نم ةعكر نيعبس نم لضفا ملاع نم ناتءكر ثيدح هديؤي [ك هقلطع

 قافنالا عم هللاب لها“ نم ةعكر فلا نم ريخهتلاب ملاع ن٠ ةتعكر ةياور ىفو

 عالطالل اماو ةواللا درل اما ةءارقلا نا لعاو ملاعلا ريغ ةالص لضف ىف

  سبلا 8 لوالا ىلع ىناثلا ةبزه ىف ةهسشالو هماكحاب لمتلاو هلوهضم
 ناكءاوس قالطالاهرهاظ # اجانءادلاو 6 ءاسكالا ىنعع سابلالانم ة رمل امضي
 عافتنا ىلع هيبنت هيفو الوا ةيعرمشلا بادالاب هتيبرتو نآرقلا هيلعنىف لخد اهل
 ةيهلا وءاعدلا ق ناكل هلعباوث بهووا هلاعد ءاوس دولوملا ةدابعب دلاولا

 هلاتيعيناالا ةدللاودجلل هءوعمدع رهاظلا اهلبقوا ةنللاىف «ةمايقلامون# ةيزم
 ديقهنارهاظلا هك ايندلا توب ىف سعثلا ءوضو٠نمنسحاو# جانلاىا # هءوض

 ىرو تدءلاقام رهظت ثيحن ةعهبلاو نسطلال اك درع هيدا رب هلعل سمثلا ءامضل

 هيدلاول لضفلا اذه ناكاذاف ايدلاتس ديسقتلا هجو لعي هيف سعثلاك هتفاطل نم

 مكظ ردشال ىنعي اذهب لم ىذلاب ركظاف #3 هلاب» امهنوكلو دلوال هم

 هتلالخت ةثاهنأو اهتيظَعدءاعَل نآرقلاب لم 1 اذه سفنىلع ىلاعت هناسحادلا رداع

 لعارف دوضقاب مظعم نالاما يول لمع وءرق ىذلاب لاش نأ ىضتس قوسلاو

 *ىثلاكهلءج هناكماضتق 2 1

 الذ هللا فاخ ىلملا

 كه تدق

 كشال بهاوملا حرش ىف

 ماصتعالا ىلع اثح هيقنا

 ةاط طمع لمعلا ونارقلاب

 كلا كا مدو

 ميلظعلا نآ رقاب لما كلو

 جرخاوءريكلا ركذلاو

 هلزومرملا املاو دوادوبا

 لمس نع(كحدر) هلوعب

 لوسرزا هنا نع ذاعمنب

 ىتعيالو هيل

 مسو هيلع هللا ىلص هللا

 لممو نآرقلا أرقنم لاق
 موب اجان هادلاو سلا هب

 نآل اهبلا فيضا (ةيغا

 نم نافل موق هد

 برا نومودنو مهروبق

 نسحا هءوضإل نيملاعلا

 توب ىف سعثلا ءوض نم

 ىلع سلا هلوق (ايدلا

 لعافلا كرثو لوهجلا ءان

 نان لإ قلخ ن::ةترهشل

 هندلا و ىلاعت هللا سدلا ىا

 5 ناحصن نماحات

 دارملافنارقلا دلولا ءارقا

 قيقطلا جاتلا وه جاتلاب

 نا نكميو رهاظلاوه اك
 دما ركلا جاتهبدا رمان

 بابنم نوكينا زو<و

 ميلعتلا ىلع بغزلا

 لضفلا ان ناكاذا ىا 5 راكنا 4م 0 رفآلل « اهلا 2 م ةقر ( اذهب لعوذلاب مكظ ذ) هلممل

 باذاو هب لمتلا رشابو نآرق ا دلال واب مكنطا يب د ىاف ةداحئاوف ايي انهثوكل هدلاو



 3 00 | ةلاددلو ءارقأ لع بعرتو كح هقو تبسلا نم ىوقارشابلاو ىرخاو كلذب ردجا وهف هيف ةنفن

 رك ذ رارساو تاناكح انههو

 4 اجسام هتدأم اواقاف هللا ةيداق نا رقلا اذهنالاق هنا ٍ و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنل | نع هنع ىلاعتهللا ىضر دوءسف

 نارقلا اذه نا هلوق ىفنا

 مهلا نك ناو. ىراكتا

 والت نيددرنملا نيدحوملا
 نومضألا اذه نع مهناهذا

 ديك تلا وىلط ماقملاف هيف

 بسحم بجاولوالاق

 اقع كو: ةوو راكنالا
 ظفحاف نسح ىناَثلا فو +
 ىتاعملا دعاوقنم اهناف
 اهعضولادلا مكفب دب دأملا«

 ىف اك ةفايضلا ماعط
 هداز هجاوخ ةمكاح

 ةبدأملاكنارقلا اذهناىا
 مكيدبا "نيب ةعوضولملا
 روهظو عقلا موعق

 غيلبلا 2 ةكاغلا

 ةراعتسالا نمال هناذأ قدك

 'اولبقافهلوق ىفءافلا و نظاك
 اذاىا ةصصفق وأ يعي رقت
 هتداماولبقاف كل ذك ناك
 كسمتلاو هيف داقتعالا, ىلاعت

 ةظفلو ءاضتقم لمتلا وهب

 فرط متعطتساامهل وة ىفام
 ام نال اوابقاف هلوقل

 ىأ ةيفرط ةيردصم

 مكتعاطتسا ردن اؤلبقاف

 هنال لمعلا ىلع مكتردقو
 الاب ايف هنا كال

 امهللا| وّمتاف لاقو اهعسو

 مكيلع لءجامو متعطتسا
 هب لمح وشن وه ىذلا دودمملا ىوقلا لسا »ع هللإ لبح نارقلا اع 0 نءدلاىف

 ٍِ لبخلاب ةيش هتيشتلا ىنك 50 دحا ىئط اي اًضا ةراعتسالا نمال ناو يللا هيثنلا

 2 هداف ذ ءاعأ تلصفو هلوخدم نويكع ماعمرلل دكؤملاديعاو ة ةيونعم ن آرقلاىفو ه2 لانا هملا

 نه ىتلالا

 ىف ةمولعملا لاقل نركم لكو ةرسبرملا ةريدقلاب نوكمدق ةعاطتسالا نا فضلا ظ

١ 

 ب هللادبع ع ء(كح) هلود هلزوه«ر ا كلا جرخاو # راهزالا عماج ىانك قى اع

 ماتلاف نآرقلا لضفل نبركنملا عم باطما -ه هم ]يؤ ناك نا ةلمجا نوعضم قيقعتل

 ال01 ز]  هاظلاو دام اعس 5 نركز د ل هلق تم لمعلا وا |
 ةراشالا مما ىف لصالا لاّسامىلع ”ىرق ىذلا نارقلاىلا ةراشا

 هذهف ءازجا اذالكىعي 00 نآرقلاب دارماناك نامث رئاعضلا فالح هيلا

 لمع البوا ةءارق الب دحاو درف قب نا ىتح هلععم لكلا ةءارق ىضتفت ةماركلا |

 فقوتال سنا دوج وذا ضعبلاب نكمف ىلكلاناو اهقلطم قدتسا ناواهل قصسالا

 ' رفا مج لع
 هادلاو سبلا هب لو هلك اذ نآرقلا أرقنم مك املاو دواد ىلاو دجا حيرخت نم

 الف ٌلِيَرلاَو ديوحما لاكالانم ديراولو لوالا ىا لاكالا ىضتشن ثيدحلا اجا

 رهاظب اتكلاب ماصتءالا نم ثيداحا نم دوصقملا داهشتسالانا نال لوالا نيعنب
 هدلو ملعت ىلع بيغّرلا ىلعو ةراشا اضيا هيلع لديف هلوا اماو ثيدحلا را

 «6 هنع هللا ىذ ر دوعن هللا دبع نعو# هدانساب ىتا ريطلا ىور #«كط## ةرابع

 هتععو هلدوهدهىف سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلل ةهباشمهلو مالسالاف سداس |

 راشملافصو ذخا

 ىورام ىلعسنان ا ذاعم ثيدح نكل هدارفا ضعس دجو.لب هدا

 عيقياابنفدو نيثالث ونيتنثا ةنس ةنيدملاب تام ةمدالا ديدش اريصق ا فيقخ ناك

 َ ىطرام 0 اج لاق مال !| و ةالصلا هلع هنع ىور يس نيكو عض ند

 ْ ماتا ارديدهشو نيترجملا شدملاىلا رجاف دوعيسم نا ىنعيهللا اديعما نبااهل

 ]| نآرقلا اذهنالاق هناوف مل-و هلآىلعوديلع هللاىلص هللالوسر بحاص ناكواهلك#

 || باب نف سمعوا ةوعدل عنصي ماعط ةبدأملا سوءاقلاىف هتفايضىا هللا ةبدأم

 . مفانملاوريملا هجولاو سوس لاب لوقعملا هيبشت لمبقنم هتفايضكى ا غيلبلا هيبدنلا

 ديظعلا ةعفالا هجوالا لوقا + ماسجالاو حاورالل لءاشلا ةبدأللا قلطم ليقو

 مضب * هتدأم اولبقافإ# ةجزو بعتالب سنالاو ةفلالاىلا ثعابلا ناسحالاو

 ا 000 ايقآم كاان مكتردقو مكعسو رادقم مال لادلا ىف محفب وا

 ْ 'نآرقلا اذه ناوي ركيلع بصضغيك ىلاعت هتفايض اودرتالو اهتناقدو اهقباقح نه

 ١ 00 ا ا ع عال رخآآلا هفرطو هد هفرط *6نيتملاهّللا لبح
 المولا 01 د ضف لا لوصولا و كالهلاا نع ضصالخلا هجولاو غيلبلا هيبشتلا

 ةقاطلاو عسولا عبجب فرمص جادتحاىلا ةراثاةغيصلا رهاظىف نكل هءاوثو هللاىلا

 اهسح نيعوتلانه ةياغلانآيتا دارملا نوكي نا دعب ال ذئنبخ ةيهقفلاو ةيلوصالا

 ©” (عرن)



 لعفلا دصقلانإل وا مي عتلل لوعفلا فذخ.ىدهلا لبس ىلا ةلالدلاو ةيادهلاف رهاظلا روئلاكود ىا (نببما رونلاو

 ضاىمال ةعفانلا ا ةيودالاك وهىا (عفان ل١ ءافثلاو) بهاوملا فاك منع و ىطعد ديز ل + هقلعت نود

 ىابفودع ا اددبمرخافلا ىلع عفر نيعلا سكب ( ةعصعإ ةؤئاك ةفصلاو موزاملا ةداراو 0 15 ةعلاولا بولقا|

 ِءاضدقا ىلع لمعااو عه. كمت نا ) نيت لبلاك هنوكل ةلالضلا و :ةباوغلا ى واهم ىف طوقسلا نم ظفاحلو مصاع ود

 ىنلا نعىر «*نيقيلانيعىلا ىداهلانيبملا رونلاك هنوكل هل شخ كالهلا نم ميم وه ىا (هعبتان 1 ةاحو) عاطتسا ام

 بدالاةج مامالالا *ىهلك رون ًافطا دقف نم ؤءاب زجلوقن منهج رانىلع نهؤملا فو اذا لاقدلا رسو هيلع هللاىلص

 اهدرو نم ىظلرح تأفطا ٠ ىظلران رح نم ةفيخ اهالت' نا ٠ هتديصقىف ىريصوبلا ديعس نبا دمت برعلا نال

 ىلا هتفاضاو دروملا ىلعو ءزجلاىلع رمسكلاب درولاو درابلا مبشلاو باذعلا عفدىلا ةعيرذ هنوك ناب اذه *مشلا

 هيلع لديك ىناثلا ىنعملا ىلع لج-ناو درابلا ءاملاكة را رعلل عفادلا وه مثلا ىنعفلوالا ىنهملا ةدارا ىلعلدن تايالآ

 ضيدت ض وأ ااهناكه.:لا ىلا رافظالا ةفاض اك ءاملاب عفنلام وعىف هه[ ه5 زئؤح تايالا هيبُشت ىلع ةينبم ةفاضالاف ىشلاب هفص و

 ةاصعلا نم هب هوجولا :١

 رييعلا هؤاح دقو

 تاي الاىلا عجار اهناىف

 ض و> ضو ا!نمدارملاو

 هيلع ىلاعت هللا لص دلل

 ارش هنف هتبلغل م و

 لقد تاوكملاو تاما لاَ راسنا نع كفغاكلاو رهاظلا لان ونلاو# عرش
 'ىثروالاواةمايقلاو ربقلا ىف ارونهنوكدعال وىدهلا ليس ىلا هل الدلا ىف رونلاكوه ىا

 ءافثلاو ةيسدقلا عفانملاىلا لصوت هنآ ءارقلا اذكف ةيسحلا عفانملا رك ١ىلا لص وت

 هلج نك وةيناطيشلا ليما هبجوةسااملي زب و ةرامالا سفنلا ضا مال عقنب هناف# عفانلا .

 0 |ب ةيلوقلاة يفرد ديلا ضار الا نم نشب .نارتلا ناقد ا
 فطلاو ةياوغلاىواهءىف طوقسلا نع ظفاح و مصاع وهىا نبع اا راكب موضع لي |

 0 هع ناةاحو ف هماكحأب 2 هن لسع نم 0 ةلالضلاق عوفولاو

 وا. تايلمعلا ىلا ةاحيلاو تايداقتعالا ىلا ةينسنلاب ةعصعلا دعب الو كمل ريتسفت |

 قوصعلاب كسلا لامعتسا نح فام خال ةرخالاىف ةاحينلاو ايندلا ىف ةمصعلا |
 هغيزبالال ةاحتلا ىلا ةبسنلاب ةعصعلاكةيعشلا نم ىوقا كمتلاذا ةاحينلاب ةيعبتلاو |

 باطعتسالاو انثدحق انتئأتامقيرطب بوصنم ه«بتعتسيف## قلحا نع نآرقلا ليمال

 ىهو ةج عج ماو + ا

 تلا و ةوسألا رسفلا

 ءادض ءادضم لآ عملت

 اوجرخا نيح نيئمؤملا

 ىنلا ةعافكب راناانه

 دوسالا ,سفلاك ةقزتحم ىضرلا بلط ىلا جاتحي ىتح قحلانع ليميال ىضرلابلط باتعتسالا وا هبحاص مهو اوجرخ اذا مهنا بتغيال ىا بائع ةض عنوكي ىتح لطابلا ىلا ليممال ىنعي هتض رع و باتعلا ب ظ 1 1 أنا] هنط نع لوك ١ 00 لآ فلل
 مالسلا هيلعدض وحن ودرب ىلاهت هلوقىف ىواضيبلا لاق فارا هيف نيل مقتسم ىوعي هي« جومبالو## هاا ظ

 كولستعا ولام هنو 8 ضقانتلا نع اهزنمىا نزاحللا نعو هجوب هيففالتخاال جوعىذريغ اس ىع الارق |

 ضيدنو مهم ولع تبذيف هنم #موقبفو» هلع مالكلانم عون قبسدقو فلتخمريغ امنع مهللاىضر سابع انعو |
 لوزيو مهتائيس لسحضإ اف ام لمعلاو اهتوالت نويئذملا لغتشا اذا ضوملا ثالذ لثه نآرقلا تاياف مههوجو
 ىلاعت هللا هجر ىثثيعلا د حرش فاك مههوجوىف ةعاطلا ضاي تبثيو مهتاتسح رقتسيو مهبولقنع ةيصعملا داو

 اغيز غيزي غازنم ةيضرملا ةلالاىلا درب ىتحلطابلاىلا قملا نعلي؟النارقلا ىا لوعفلل ءانبلاب (بتعتسيف غيزيالال
 امل انلوقك هلبقامىلع ءافلاب فوطعم هيلع قباسلا ىنلا باوجىف ردقااناب بوصنم بتعتساو لطابلا ىلا لام اذا

 نءط ونييئاعلا باتعلدض عن وكي ىتح لطا.!| ىلا ليم الآ رقلانا ىنهملاناكف ”ىشلا باتع بلط باعت :.الاو ان'دصقانيتأت

 مفو ةنصلا ضب (موقيفإل ةماقتسالا نع جرالىا جاحوعالانم لعافالاينبم ميلاديدشتب (ج وعي الو)نينعاطلا

 هللمجيملو باتكلا هدبعىلعل زنا ىذلاهّلل دحلا ىلاعتهللا لاق دج وع ب هذتفىا اهدعب ةحوتفملا واولا ديدشن و فاقلا

 هلام نآرقلا هبش هناكف تاوذلاو نايعالا تافص نه جاجوعالاو لطابلا ىلا غبزلاو بهاوملا ىف اك هي ا اسوق



 ا ]| 1) لياق ةدكل ةنيرد ةيليح ةراعتسا ةيحالصلا كا: ىقنو .ةيانكلاب ةراعتساجاحوعالا و ليملا ةيخالص
 لاقأك هتكنو هرارساو هّساقحو هاقد ىا ( هبءاع ىضقن.الو )) ريدتف حدملا نم رخآ ايولساهنوكل ةنب رقلاهذهيىف

 اهباحم ىصختالو دعت الو + هنديصق ىف ىريص وبلا ديعس نب دمم نيدلاف سيث برا ناسل تدالا ةحماماذامالا

 ١ رخاوزلاو نيهارلاو ظعاوملاو مهثلاو تادالاو مكملاو ريعلا ىه قناع اكو 5 ماسلاب ناتكاال] ىلع ماسنالو 4

 ْ| ىداتسا ح رش ىفاك كالذريغىلا لاثمالاو 1 0 و ماكحالاو ديعولاو دعولاو تيهزرلاو- ,ةربلاو فقراعملاو

 هللا لذ ىداهلا هللادحر

 ملا ناكول لق ٠ ىلاعت
 دفنا ير تاملكل ادادم

 ىبرتاث دفنا لبقرحلا

 لقو *أ

 ناو .,.ذالا تعمجان ل

 نارةلااذ* لثمي اوتأيناىلع

 ناكولو هلي نوتآيال
 + اريهظ ضعبل مهضعلب

 نبا هللاديع

 د اه هي ع امك ولو

 نع قوزرو

 نع هنع هللا ىطر دوعسم

 ىلاعت هّللاىلد هللال وسر
 نآرقلالاق هنا [وهيلع

 ىافردا ةعيس ىلع لزتا

 فرح لكل تاغل ةعبس ىلع

 لكلو نطبو رهظ هنم
 ىكحو «علطم ودح ف رح

 لاق هنا دم نب رفعج مامالا

 ءايشا ةعب را ىلعهللاباتك

 تل اود راك لاو د اننا

 ماوعلإ ةرابعلاف قياقللاو

 ضصاوخل .ةراشالاو

 قياقط اوءايلوالل فئاطللاو

 ىضرىلع لاقو* ءايدن الل

 قد نهام هنع نا اعنهللأ

 ةرابعلاوه دماو مهفلا نطابلاو ةلالدلا رهاظلاف علطم ودحو نطابو رهاظ ناعم ةعيرا اهلوالانآرقلا

| 

 هيهولتاؤ# ةبسانم

 ىنفلالىا * ىضقنت الو هه هجوع ةلازاب ميوقتلاىلا جاتكفىا لوهجلا ءانب ىلع
 ىلاعن لاق نامزالا عيج ىف ءالعلا عب هئاعو هنارغ ىنعي «هئاعؤل ىهتنالو
 ضرالاىفام ناواو ىلاعت لاقو اددم هلثعانتج ولو ىبر تالك دفن البق رحلادفنل

 .نعناقتالا فو + هللاتالك تدفنام را ةعبس هدعبنم هدع رلاو مالقا ةرحش نم
 لاقو + تاعفل نآرقلاما نم اريعب نيعبس رقوانا تئْدول هنع ىلاعت هللا ىذر ىلع

 اذه نا اممع ىلا: هللا يضر سابعن.ا نعو مهف فلا نوّدس هن ؛ الكل اعلا صعب

 لغوا نفذ هتاف غلبنالو همام ىضقناال نوطبو روهظو نونفو نو<# وذ نارقلا

 هلوةنماضيا هيفاع 5 35 هدم ”ىهتاىوه فنعب هفلغوانم واحن قرب هيف

 دح لكلو دح فرح لكلو نطبو رهظ ةبآ لكل مسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص

 علطم دح لكلو دح هلوالا فرح هئم مل نا هلا اذهنا ىرخا ةياوربو 3

 هلع اههدحاب دارب نا الا اهمدع كاذو ةياغلا اذه ىضتقش ذا ىهنملاب دللا رسفو

 هيلانولصيال هن هدابعىلا ةبسنلاب ةياغ هن نكيمل اذا هناَقب هقول اع رخالابو ىلاعت

 دحا ادب ةبسنلاب هل ةكافال هنال اثبع هملا ةبسنلاب نآرقلا لوزن نوكف

 لع بابنم ىلب ىا بوثلا قلخ نم ىلببالىا «قاخال وي هجولا رهظي تح لملف
 ماسيالو هنراق لمالىا ليق هعامساو هنوالت راركتنم ةيدادزلاةثكنمؤ# رعب

 سلا دادر را ركشلا دادزا اكل قولا مالكىف اك هتسمبو هقنور بهذ.ال ليقو
 ااا و تاعألاو ءالهملاو ءازعلا ماس ردتو ةوالترا ركتلا ةزك هفرح ريغشال لقو

 وانا وا ًأطخاف ءىراقلا أرق اذا ريغصلا عماملا ثيدح ىفاك با وصلا ىلاأطخا دربيل
 دقعت ملاذا ةءارقلاف نحاللاو *ىط#ل اةباثا ىوانملالاق ٠ لزنا[ك كالملا هبتك ايمحع ناك

 هديفبال'راركتلا م اذا افلا نم هيفام قُحمالْنكل رزويفالاو ميلعتلا ف رصشن موا

 اقلطم بوجولل ةالصلاىف نا ضالاو ةءارقلا ىنعم ةوالتلا نم
 0 ةيابللا هنال ةيادبلا ف نك اند هيف ةءا 50 هلي اةهوا ص رقلا ىتءع ْ

 ند باقلا رهظن هال نوما ن ه هيف لضفالاو بدنال نوك اهريغ ىو ايحاو

 اه لماتىلع نيعيو رصبلال ع هرظنفو هلج.ىف اذكو ديلا ل ع فصلا لاسيما
 ىندز, ثالث هنعهللاىذرىلعن عو + فدعلانم نؤرقب ةباكعازكا ناكاذهلو

 (ظفحا)

 نم قل الو ) ريسافتلا ضعب نع القن قيفوتلاىف 8 دبعلا نم هللادا م علطملا ومار ذا 0

 ةردك نع نآرقلا ىلسال ىا ىلبىا ةقولخ مضلاب 'ىثلا قلخ .عباصملا حرشىف ىتشيرؤتلا لاق « دادزلا ةرثك

 :ىذلاك بولقلاهنم مآ سالو ىرخا دعب ةرك نيعماسلا عامتساو نيلعتملا لامعتساو نيلاتلا ةنسلاىلع دادرتلاو ريركتلا

 «هولئا) هتدمت هيف دادزي' هراركتف ليزنتلا اماو داعملا ةاداعم لضافالا عبط لاقي اك سانلا مالك نم نوكب



 ..: مم

 < هدهوفسللاك

 هك[ -1 ١

 ةدايع ىندكملاو ءازعلا ىلا رظنلا لاش و نآرقلا ةءارقوموصلاوُا وسلا غابلا نيه ذي وظفملا

 هت وقنو رصبلا ةوة ظفمل ةب رحم ةبسع ةوقفدكملا نم ةءارقلا :ثكلوةبعكلا ىلا رظالاك

 ثيداا ىف عشب مل اذا ىلاعت ظفل نا ليق ناف## ىملا عت هللا ناف لو عبسب فدكملا نم ةمشلن ا ليقدقو

 هلل | ىلص ىنلا هبىتال هناتازمزلولةلاوثي دما ف سلام ةدانزر تيدللا ط0

 هلوقو< فن ورسفملاو هسا رك ذ دنع ىلاعن هللا مظعتبوجو ءاهقفلا لاقانلق 0 موديلع

 لوقىف هعوقو مدعاماو اقلطم هيظعت انيلعف اًضيا هود ىلعالا كنر مسا حس ىلاعت

 1 هصاوخ ةلج نمنوكينا زاوذ ىلاعت همالك يف هعوقو مدعك ائيلع ةحموشالف ىلا

 || ءازج وهو رجالا نم «كرجأي وف هفرعاف هعامت#سا اذكو ضرفلاال لفنلا ةالض ىف

 ىناامازت اهلاثما سشعهلف || :دكلا نع كفنبال وهو ددحيأاال :رجالا ةٌركىلع ةلالدلا عراضملا ةغيصيىفو لمتلا

 ةملكلا ىنعم وا ىحمتلاف و رح نم فرح لك ةوال: ىلع ثيدحلاليذ حرصك

 ىللاىف ام ةلكذلك ىا افرح افرح نآرقلا بنلاىا هيلعتاماو ءاهتفلا لوق ىف اك

 ىلاعتهلوقل اهلاثما رشعب ةنسح لكنا لكشي ه#تانس> ف نيثلانوكسب ة«رشع##

 ثيدللا تاوالاو:+ نارلابب ضيصخللا ةدافاق اهلاثما" سنع ذو زنط

 ةروسلا مامت وحن ةدحاولا ةنسملان وكتنالامتحال مفادو صنلال راش نا

 نإ لكحل اضياو مهفاف كلذ ءارو اذه 0 دعب الو هجوىلع ةلكلا وا ديالا وا

 هلك ناسا نودي نارعلا : دك لد قالطالا اذه رهاظ

 ىضتقش 0 نايا ةلئسمذا ا الضف نارقلا هيلع قاطيالهنا رهاظلاو

 هيلع قلطيام ردقب ىتا ناف لكلان ادا طرعشب ءزااب ردجؤينا زوجي لاقيناالا كلذ
 ةياآ رقلادصقالب نآرقلاىنا نا اضياو الفالاو ءازجالا عيمجم رجؤيف نآرقلامسا

 ىنعلارييغزاوطو ذيوعتلاموزل مدعل رجالا مدع رهاظلاف سابتقالاك

 رح تا رو در

 زاو>و اقلطم

 هللاىلص هلوةو# هلئهرسشن ناالا لو عل !اثيدحلا قالطا رهاظ وريسي ”ىشب ظفالا ريبغت
 ناقتالاىف لاق دقو ماقملاهلمحتنال مالك هيف نكل تابنلاب لامعالااما [سودهيلع ىلاعت

 نع م ءابشالاىفو « رذناذاالا راكذالا رئاسك ةينلا ىلا جاتحتال نآرقلا ةءارق

 نيفق منن كاما رك ذلادصقل رك د هيفام ةءا ند سوال اوك دصقلاب ان ارق هنوك

 فلا ع نكلوؤ# دحاو ه# فرح ملا لوقاالىنا 8 مالكال قيقحتىه ىرهوملا نعلق
 نم ردابتملانا كشال ةنسح نيثالث اهلئاق باثف #4 فرح

 ايجوم ادحاو افرح هللاوهلةنم ماللاو فاقلا و نم 006 ثيدحلادوصقم

 ةداراىف حيرصلاك ثيدملا رهاظو ىح يتلا ورح ىعسم ىضتقيف تانسخ ريشعل

 فرلا ىنعمال ذلك لكمساو مسالاوه ملا نه ظفلتملا ناف فرخلا ظفل نم نيلكلا
 ثرايلان عاب ىذمزلا ىورام توله سهاحلاا هيذامرهظي ىتح هيف له اذ ىوخلا

 5 فرح مالو فرح

 نيعباش 1 نددت وأ علا شل نيثرحلل لاقمهفو نيعباتلا نم وهليق ه«روعالانبا

 مكرجأي ىلاعت هللا ناف

 فرح 0 هتوالت لع

 00 ا ءاح ن نم ل اعد

 نكلو فر>لا لوقاال

 فرح مالو فرح فلا

 ”ىراق باثيف(فرحمممو
 اماهل وق ةنسح نوثال: كلذ

 لثم هس فرح فيفذكأاب

 فر>فلانكلوهلوقوالا

 فرح مز فرد مالو

 ىف رحاه:هدحاو لكىا
 هذه ةيعضو تاوثلاقح

 ب لام [اقو رخخ .قعاسإلا
 لادلاة يمس ليبق نماماو

 00 لولدملا معساب

 اهتاهسم .ءاعسا لافلالا
 اهقيقحو ءاسملا فورد

 جرخاو * ىواضببلا ف
 هلو هلزومرلا ىَدمرلا
 هناروعالا ثراملانغ(ت)



 سانلا اذاف دعما ترم لاق

 نيثدحىحلل نلالقَم هيفو

 نمطقاسنءالاظفل ركذو

 ثيداحالاىف نوضوخنإقلا

| 

 | عج ىهواهنن وعرشي ىا
 ام.ىهو مضلاب ةثودحا

 ليواقالا نم ه/ ثدحي

 مهنيمتال ىتلا ةلطاببلا
 هللا ىض ر ىلع ىلع تلخدفإ
 نءةرابعلاف (هنع ىلاعت

 ىطح نساتح تاندحلا

 بلاطىبا نيىلع دارملاو

 لاقفرل رهض وحن ( هنريخاف))

 ماهفتسالا (اهولعف دقوا

 فطع واولاو ىريرش
 دقواوضاخ ا ىاردةم ىلع

 اما لاقون تلقت اهولعف

 هيلعهللا لوسر تعم ىنأ

 محفباما (مالسلاوةالصلا

 هنتلاوحاتفتسالل ةزمهنأا
 نوكبس اهنا 1 ل وس )ل

 لاح لوب ةلج .( نق

 ةباكح ىلع تعع“ لعاف نم

 فرحالاو ةيضاملا لاح

 ةصقالاهنا ىف ريهضلا و هيبنتا
 ريشدام ةهدفلاب دارملاناكو

 ةمالا قارتفا ثيدحدنلا

 ةقرف نيعبسو تالث ىلع

 ىلاةئتفلا روهظ قلطموا

 جرم اافتلق) نامزلارخآ
 هلال وسرابز هسفلا يا(

 ريخ( هللا باك لاق ىبلاعت
 لاؤسلاةلالدل أ دتبم فذح

 هللاباتك جره اىاهيلع

 تررم #4 لاق هنا #8 هنع هللاىذرنم رخآىف امل افالخ هللاهحر مذا ضعب ىفام

 ةباحصلاب ريف 4 سانلا اذاف ف دجاسملاقلطهوا ةندملاف ىنلادج-هاما ه«دحدملاب

 هضوخ ءالا ضاخ سوماقلا ىف لاق ةلطابلا ليواقالا ف #ثيداحالاف نوضوخن ف

 ةيص وصخ نماماف ىهتنالطابلا ف ىانيضئاهلا عم ضوخ انكو هلخداضايخ واض وخ
 رضالو عقنب الام ثيداحالانم داربنا لمتحيو ةنب رقلا نم وا ض وما عم لامعتسالا

 ضارعا ةمالع زسوهيلع ىلاعت هللاىلص ىنلانعىوراك ىنعيالام هللاقب ىذلاوهو

 ايندلا مالكنم ةمهلا ريغلا لا وق الاب سسفنام هن رشب و ةينعيالام هلاغتشا هدبع نع ىلاعت هللا

 لوخدلاف ةيليلعت ءافلانا رهاظلا# هنع ىلاعتهّللا ىذ رىلع ىلع تلخدف 8 ىوارلالاق

 ةقيقحةف رعمةداراوا عنملااما ءاكتشالا:دئافو دحملا ىف ايندلامالكن مءاكتشالا لجال

 ىتلاةلعفلاهذهىا ه اهولعف دقوا لاقف هتربخاف هه ,هعينص نم زاوجلا ماهيال ةلكسملا

 نهتتالوج والا لعل راكتالل لبقو ريرقتللةزم«!ليق دحم ملا ف ةلطابلا ثْيداحالاىه ٠

 اهمدقت ةزمهلاةص اخ نم نا رعاو ريذحلاهتدلافو هنم سفنلا لعفنت مظع ما كلذنال

 اذا مثاىرقلا لها نمافا اودهام الك وا لثم ردصتلاى اهلاصا ىلع اهيبلش فطاعلا ىلع

 من تلق ف اهولعفدقو اهوضاخاىا فوذحم هيلع فوطءملاف ناقنالا فاك عقوام

 مدع ىف مودل آو هيلع هللا لص هللا ل وسر تععس وو هبت و حاتفتسا ف رح هي ىنااما لاق
 ه# لوس مهفاف ةيعرشلاةدهعتملا :دعاقا ةفلاع عون ىلع مالكىف ةيلصتلاعوقو

 لاقشأل دب ليقو مهوت ناو هلعافنمال ةيضاملا لاما ةياكح ىلع عم لوعفم نم لاح
 تلخد اذا ةزمانال اهدعبام قيقحت ىلع لاد فيفختو متي 4 اهناالا لف هنم |

 ديك ًاتلاهجو لعل ناقتالاىف رداش كلذ سيلا وح قيقحتلا:دافال تناك ىئنلا ىلع

 ةصقال ريعضلاليق دقتعيام الخ اهنوكوا نوبذك ىوقناو< بةرتيام قالخاهنوك |

 ىتم ماشهنبانع لاقمث ىلعدنع ةمولعم اهناك ايندلامالكىا ةروكذملا ةلعفللليقو
 ةصخاش ىهاذاف ةصقلاودح |هّللا وهلق ناشلا لاثم هيلع لمح ال ناشلا ريعض ريغ نكما
 ناوحال اذه رس مث امهب*ال وا رك ذي ناب هميذفت و هنع ربت ا يظعت ىلع ةلالدلاهتدافو

 هيفامإعت تناو ءامداامىلا ريضلا ع وجر مح" ىلا ةراشا ىلع دنع ةمولعماهن اكهلوق

 هيفو ةصقان ريضلا رهاظلاف ثيدحلاىف مومعلل ةيضتقملا ظافلالا ةظحالمب اهس دعبلا نم |

 دوصقل ان وكل ىالكلاهذ1لاليبق نم ايلالدتسا ماقملان وكي اًضيا ودنا وفلا نم ركذام

 ةريطارسدكلاب # ةنتق نوكتس إي هيف ربدتق ثيدملاموع لوانتم دارفا نم ذئنح

 ليقوسوماقلا ىف ءارآلافسانلا فالتخاو لالضالاو ةضفلاو متالاولالضلاو

 اوماكت ثيدملا لهان ال رظن هبفو نيعبسو ثالث ىلع ةمالا قا ريفاتيدح هيلاريشاام ىه

 هراكنالىناىذلا اذهوتايداقتعالا ىف تاقاّريفالاهذهنا [دولوثيدملا اذهدعصىف

 ةمالس ىلع لأس ىنعب # هللالوسراي اهنم جرتملا اوف ىلع ىنعي «تلقإلل تايلمعلا نم
 ىوقببس ىلاعتهباتكب ماصتعالاو.كستلاىا # ىلاعت هللاباةك لاق وف ةلتفلاهذه

 (صالغالا» دنع لصوملابيسلاام ىنعملااةبهاوملا فاك لعافلاةغيصبواهل<وا جورمللا ىانوكس وهج جرخل ا ىلاعت
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 ىضمامريخ نآرقلا ىف ىا ( مكلبقام ءانهيفإ) حئاصما ىتشيروتلا ىفاكاهنم صلختلاو اهنعىصفتلا ىلا ةاتفلاعوقو

 ىف ىا 0 مد عبام ريحو ( نب ربتعم ةيظع ورع هيفو ةيلاحلا نورقلاو ةفلاسلا مثالاب ةعقاولا لاودالا نعم ملف

 0 اماو اذه وه هلوطب ثيدحلا نم دوصقملاو اهلك ةدوعوملا نيفلا نع ص الذال

 هللانذات ود ىف ىلاعتهلوق هنم ىلاءتهءاتكب دك-لاىف لطابلا مالكلا هتف نم صالحا

 نبالاقاكدجاسملاعيج توببلانم دارملا ريسفتلا لها لاق + مسا اف ركذيو عفرتنا

 *يضناكءاعملا لهال ؛ئذت ضرالاىف هللات ود دجاسملاامهنع ىلاعت هللاىطر سابع

 سدقملات بو ةبعكلاةعيرالا دجا.!ايتويبلا سف نم ىلع اماو ضرالا ل هال موضنلا

 كارشاللةلالدل اوا ةساةملاىلءامأف ىوقتلا ىلع سا ىذلا|ب.ق دحم»مو ةنيدملادجتمو

 هللا ىبص ىبنلاربخ لبق هتقرعم ىضتش كا لع ةعفرلاكنا ليقناف * ةلعلا سنج ىف

 و هيلع
 ناذءالاوه دوص#مان وكينا زوجي و ثيدحلا ىف ركذىذلا ليصفتلا ىلع هتف رعم مال

 رضاح ىلعو ءادتا ريغلاوه دوصقملان وكي ناو ساما اذهىف نبرضاملا نم ريغلل
 ةشاسلا مالا صصت نه # ركلبةامؤ# ربخ © أبن نآرقلا ف ىا « هيف سلجلا ىف
 ْريَقْلا لا وحلا وحت نم «# كد عبام رخ واه هريغل ظعو نه دمهسلا ناف رادعالل ةيحوملا !

 ركح و تاءاطلا ىلع مادقالاو ىصاغملا نع راجزئالل ةبجوملاتابساحناو ةازاحلاو

 هللالاق دقو ةيورخاوا ةيوايند ةيلعوا ةيداقةعا ةيعرشلا ماكحالا نم يك كدبام

 6 لصفلا #9 ىلاعت هللا باتك ىا وع #9 نيبمباتكىفالا سبابالو بطرالو ىلاعت

 ةمكطلاةانلث 1و ىلاعت هلوقىلا ريشي هرثغال لطابلاو قملا نيب لصفلا ف لماكلاىا

 سيلهل و زننال #لزهلاب سيلو## لدع لج رك ةغلابملف لصافلا ىبمع باطخلالصفو

 ثبعلاب هيفرعسف لزهلاب وهامو لصف لوقل هنا ىلاعت هلوق ىلا ريشي هلكدحت لب لزع

 ءكربالذاىزارتحاال ىعوقو ديقون ناب # رابجن ٠ هكرت نمل بذكلاوالطابلاوا
 اذكقحريغىف لاتقلاو ةج-رلاهلخدتال بلقو تاعلك رابحجلاو رابملاالانآرقلال م

 اعطقهنج- رنم هعطقوا هناهاوا هلذاوا هللادكلها 6 ىلاعتهللادعحت وه سوماقلا ىف

 هيلعءامداما ةلمجا وىلعل ةنتفلا نم ج رتحلاو ىنوقلا لصافلا اذه لءنع هضارعال انبب

 ««ىدهلاوه بلطىا :6ىغتانمو 8 اضبا ايدلاىفوا ةرخآآلا ف عشبامب رابخاوا

 بتكلاكو نييلقعلا عتلاو نسما ىف ةلزتعملا بهذم وهاكلقعلاك هي ءريغىف وف ةلالدلا

 بولطملانادةفىا ةلالضلا هيف هقلخح 46 ىلاعتدللا هلضا فه باتكلا ل هاك ةخوسنملا

 كاقعلاح سثىفاك زا مانصالاو ناطيشلاىلا ةلالضلا دانسااماو هاوس قلاخ هال

 تاكل اىلا اهعوجر. ليقف سايقلاو عاجالاو ةدشلا نم ةيعرشلاةلدالا ناوداماو

 توبثمدعورخ آلل الياقمو م00 اليلداهنمالك نييلودالاو ءاهقفل دع ذَع اليال نكل

 | نكل رابخالا اذه لبق ىلع ةفرعم لس ناو تلق * ىلعل هرابخا ةدئافاف
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 ركذو ةمايقلااوحاو ةعاسلا طارشاوخزربلالاوحاو © >ءزه»- توملا ركذ نم كدعب نوكي امربخ نآرقلا

 اممكحو ) راتب دنا

 ماكحالا هيفوىا ركن

 ركذنم مكب اهف ةيرامللا
 ةعاطلاو ناك الآف رفكللا
 مارا اول داكلا ونايصعلاو

 عوببلا وه انملا داامعلاو

 نارقلانا دارملاواهريغو

 3 ”ىش لكهيف دوجوم

 يلع ل ىا نلاع هلأ لاق
 ناك فال ساو
 دوعسم ن ةهللادبع لاقو

 متدرا اذا هنع هللا ىضر
 هيفنافنارقلا اورئاف رعلا

 نيرخآلاو نيلوالا ع

 (لزهلاب سيل ل صفلا وهز)

 لصافلا وه نارقلا ىا

 قررا لطانلا و« قلكا نب

 لزهلاب سيل لصاوفلا

 قح ودج هلكلب لطابلاو

 ديك اقل ردضملاب فيصوتلاو
 هنا ىلعهللا لاق أك ةغلابملاو

 لزهلاب وهامو لصف لوقل

 رىصق رابج نم هكرت نمل

 هكلها ةلم#لا وف اقلاب( هللا

 هماكح ال هتض راعمل ىلاعت هللا

 عم رسك مصقلاو هريجيا
 مهل وقو حابمصملا ىفلاق * ةنابا

 هانعه لبق ىلاعت هلا عكف
 ' برقا قو +هناهاوهلذا

 سسكلاءافلابمصقلا وتوم

 اهرئاظنكةل4:اوةنابا ريغ نم

 ريبتاو جقتملا طارعملاو ميوقلا نردلان ع ءاوغاوهللا هلضأ ةلزتعماك لقعلاو ا ةخوستلا بةكلانم نارغلاريغيف



 روشلا زان ( نيتلا هللالبخ وهو ١) هلع ءامدلاو رابخالا 7 0 هعوقاو . قد :لقتسملا نع ىطالأ
 راعتسا لبخلا مجباصملا حرشف ىشد رول هلال اق + تهاوملاق ا لاعجر م 5ك اذذدلتو 4 اماعْمأ اهدعب ىبلاو

 ركذلا وهو 0غ قع 4ك تت عطني ال ىذلا ىوقلا بملأ اود ىعملا و 0 كَ هبل ص وتام لكلو لص ىلل

 ىزاجم دانسالاو كح ىلع لّمشملاو ةيقلاءوب ىلا ليدنتلاو مسألا ليال ىدلا ىناثلا رخل 5 دنا ىاأ 4 ميكحلا

 جات<الوماهوالاو هيشلا ىوذىلع درب ا ةيوق ةنيب نيهاربو ةيلقع جو ملح ىلع ةاوشم ىلاعت هللا هلعح ىنعي

 دفقنو مالقالا اهنود لكك دو قاذملا اهيلع ردهال ةيوق ةلدا | اهنال“ عا .اركللا ١ تارالا هذه هيلا كا رخ'آ ليلد كل

 فدايشسادلاو 2ك مهثلاو بادالان ساحمو ركللاو ظعاوملاو مثالا ءاساو ريبلا موأع نه ىصخ الام | اهيفو قاروالا

 قطا دوصقملاىلا لصوملا مقتسملاطارمصلاك >4 .نارقلاىا ©( مقتسملا طارصلا وهو رب ىداهلا هللادج-ر

 ا هاضتقم لعو هب كام نو

 ىذلاو هوز هيلا هةلصوا

 ءانلا ”ءا 1

 لكلا: ةيح ركذ ىلاعت هللا باتكى نا لاقي ناالا ديم ريغ ع انقوقو مدع

 5 نيتلاهّتلال بح # نآرقلاىا وهو 8 باتكلابلع لكلاب لمتلاف هترومأمو |

 ىش ىلإ .هن لصوتام لكلو لص والراعتس لبملا مج: اصملا ح راش رولان ع ليق ا

 ريعضلا ةداعا ليق# ريكا رك ذلاوهوو# عطقت.ال ىذلا ىوقلا بيسلاوه ىنتعملاو 0
 ءا ونبه

 رك ذفص ولك لالقتسا هدانا هحوالا لوقاهنلا عج رام ركذ ذذلتلاو ماقفالل 0 1

 نمو محمنلاو لطابلا نم عونملا ركحملا ركذلاىا ةيانعلا لامكل كلا ديكأتلو || ©“ 0 5
 8 َ ا عل 1
 طارصلاوهوو# عملا ءوبىلا فيردتلاو داسفلان ع عناملاىا مكاحلاوا للخللا قرطت | 2 0
 نارقلاب دحح | نسل كا
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 وهوؤ# ىواضببلا فاك مالسالا ةلمواق حا قيرطىاىوسلا قيرطلاى ا * مقتسملا ا ا * 5 1 : 5

 ءاوهالالهاوا ةلطبلاهب ليع الىا ةيدعتلءابلا هو ءاوهالا هب قي ليعال هي غيزال ىذلا ل 4 9 . 0

 ِ - تا | 1 1 ءاوهالا ريس ف فلكت و دسسال ءابلال قو قا ريغىلا قال انع ةلاضلا قرفلاو 0 1 0
 0001001 عرتال قللتاعبج نم اهؤارآو سسوفنلا ةدارا ىتعع سفنلا ةداراب | 0

 رده ال وهزاعالد>ا مالك همشيالو ا ىنعي## ةنلالاهب سيتلتال وم قطان ع |
 روصقو هلّقع ءوحفل

 قاعم كرد نع درجت
 هفاصوا ىفوا هرهاوج ىف ءاوس ناصقنوا ةدايزب هيف فرصتو هرييغت ىلع دحا

 آلو 8 نوظفاحل هلاثاو ركذلاانلزن نان ىلاعت هللالاق هحوضوو هروهظ ةياغل

 ةيروءالعلا ءادغدبفهتمهنر تلطيأمط لكف ىتاعالار ب هلال ليق 6 ءالعلا هنم عبشب 1

 ىا ليقو هلافص لاكو هتاذ لالجن ىلاعت هوفرع نذلا مه ليقو نارا م

 ةييحعلا رارسالانم هيفالو هتوالح ةياهنو هتذل لامكل 5 هنم عبشيال نآرقلا قط ضال

 را ركتلاةززكنم## ىلبلا نم ««قلخ الو ية نسكسملا ببلاسالاو ةببرغلا عيادبلاو | 0 ا

 «نم)' ىلاعتهللالاق م" ةحاصفلا بولساو ةغالبلا هن نع لحضلاو للملا ن سلا فالتخاب فلتخ الف بوبرملا

 لاقأك هايا ىلاعتدتلا ةنايصل تماقتسالا تعسنع عدبلاو ءاوهالا لها فارحتاب فرحننالو جوعىذريغ ايبرغ انأرق

 ” ةينكم ةراعتسا هيف (ءالعلا هنم عيشبالو ١ قيقحلا اك اضيا ةيدعتا ءابلاو نوظفامل هل اناو ركذلا انلزن نحنانا

 ' نم هفاملو ءالعلا هنم عبشيال ىذلاوه نآرقلا ىا بهاوملاف اك كنا ىلع اهني ىف ال ةيلسحت ةراعتسا اهعبتت

 ناتملاو ةيسعلا رارثالا ند هفاملو عاممالا هذلتسيو عابطلا هب عبطنب ثيحب ةسالسلا لاكو ذود اهدا

 مكحاو نيللملا بر مالك هنوكل مظعلا نآرقلا صاوخ نه اذهو ةغيلبلا بيكازلاو ةفيطالا بيلاسالاو ةببرغلا
 ١> لكلا ةّرك نع نارقلا لال ىاا( دادرلا ةّرك نع قلخالو ) نيضرالاو تاوعنلا تاو نيكاملا

 ىلع دن د رم او

 ناقارفلا ناو ناقل

 سباليالو ) قيفوتلا فاك
 هفرسصتال ىا (ةنسلالا هب

 ن٠ هيلعوهاع هريغتالو



 م 0 زن
 دادز.هربركت دادزا الك لب م معسم و هيل ععسو 2 هتعلاطمو هنوألت رب ركت نم

 ةبرغلا مولعلا نم 5 1 #3 عطقتلا و ىهش ىأ # ىذقتال وؤه هتح#إو هنسح

 نا هتنتلىذلاوهؤ# دحىف اانا مدعل ةقيطالا قئاقدلاو ةبجعلا رارسالاو
 نم نارقلا نما عامس تق و ىا ه6 هتععم ذا 8 هب ناعالا نع رن 0 0

 مو هيلع ىملاعت هللا ىلص ىارله نزاكنان ع ليق 1 ءاع ىلاعت هللا ىلص ى

 لا نيضحتلا سابعنا ةياور قالوإسم مج ع دوعسم نبأ ةياورف معأ :

 قلطنا مهأرالو نما ىلع مهو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر“ 1 سابع ل

 ظاكع 0 ندفاع هءاعكصا نم ها مسد هيلع ىلاعت هللا لص هللا ل وسر

 نيطايشلا عجرف بهشلا مىملع تلسراو ءاعسلا ربخ نيبو نيطابشلان يب ليحدقو

 تيدا الع كر نيبو اننيب ليح ليقف مكلام | ولاقف مهموق ىلا
 اوراظناف اهبراغمو ضرالا قراثشم اونرضاف ثدح دق 0 الا كاذامو اولاق

 هللاىلص ىنلاب ةمامت وح اوذخانءذلا رفنلارف ءاعسلاربخ نيبو اننه لاح ىذلا اذهام

 رجلا 0 هباعصاب ىلصيوهو ظاكع قوسولا ادماع ةلْخْب وهو سو هيلع ىلاعت
 مه«وقىلا اوعجرف ءاعسلا ربخنيبو اننيبلاحىذلااذه اولاقو اوعمسانآرقلا اوععسالف
 لجو نعهللا هلع اامئاو ,هكالو رهعامتساب رعيمل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص وهف اذهىلعو

 ةباصعلا ضعي نعىدحاولا ريسفتنع لقنو ل يق اذك خلا جوا لقهلوق نم هبلا جواامب
 ميسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر انارا نكل ممسفنا نملا ةليلىف نجلا اورئملانا

 هلا نزاخلانعو مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا مهتؤر هنمرهاظلاو ههنارين راثآو مهراث
 نان م ارفن هيلا ىلاعت هللا فرصف نما راذلاب ما سو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 هعبتهثلاثلا ىف مثو مئاوةفطف ناا ىلا هاهذنيح هءاعصا مالا وةالصلا هيلع عبتتساف

 الو هيف سلجا نا ىنرمامث اطخىلطخو نوجا عش ىلا انقلطناف لاق دوعسمناا
 هللا لص هللا ىنىلعتفخ ىتح اديدش اظفل تعم#و نآرقلا محتفاذ قلطناف جرخا

 غرف هنوص ععما ملىتح هلنييو ىتلب تل ةرثكا ةدوسا هتشغو مو هيلع ىلاعت

 هللالوسراي هللاو التلقف تمن ىللاهقذىلا قلطناف رجلا عم سو هيلع هللا ىلص
 اوسلجا لوقت كاصعب ,هعرقت كتععس ىتح سانلاب ثيغتسا نا ارارم تمد دقل

 ىنولأس نيبيصن نجكئلوا لاق ضيب باش ادوس الاجر هن تلق اتش تيار لش لاقف
 اهردغت هللا]وسراب اولاقف ةرعبو ةثورو لئاح مظع لكب مهعتف دازلا 0

 هم هيلع اودجوالا ايظع نودحبال مهلا لاقف منع كلذ ىنغبامو تاقذ سانلا

 لاقف اديدش اظفل تعع» تلقذ تاكا موب امح اف اودجوالا ةثورالو لكا مو

 سابع 3 لاق قطب مهل تدضقف ىلا اوكاحق مهب لق لدقىف تردب نانا

 لس وهي يلع هلل ىبص 00 نيبيصن نح نم حر ايهنع ىلاعت هللائذر

 مه نملا نا ىورو دعست نورخآ لاقو مهموق ىلا قا

 فئصو بالكلاو تايملا ةروص ىلع فنصو ءاوهلا ىف اهب نوريطي ةحتجا
 نا فو انوار ادوهباوناك نإ للا كاوا نا موضعي لقبو نونعظيو نولحرب

 ( لو ةشر

 فئنص 1 ا هند

 لامع: او نيلاتلا ة:ىلا

 نيءعماسلاناذاو نيلم مةسملا

 ىنعملاو ىرخا دعب ةرك
 ةّرك هفنور بهذ ال

 ايرطاضغلا زي الف لامعتسالا
 مال نادالا هك دل

 ىذلاك بولقلا هنم مأسي

 قيابسلا ماتت نما نوكي

 لب ىتسشي روتلا هركذ
 لاقايالا ةكيف :كراونال

 انسح ههجو كديزي*
 ىضذقن.الو+ارظن هبدزام اذا

 نهاما الا ىأ هبا

 قل دوال م كفا
 ىتاعملا وة رغلا رارسسالاو

 ةفيدبلاىتلاسالا ودققانلا
 لع لت .ناودل اهنا

 اهني انضتكو توأقلا

 وهز د>ا لكل حا

 (هتءعمذا نط هتان ىل ىذلا

 هدف :قانئتسا ةلجلا
 نزعل" لف ةقلعتل

 هنع ض رعت ملىأ نيةولخلا

 ىف هابا اهعامتسا تقوفف

 كا كل ىذاو



 مابمعأل ىلاعتو كرا ىلا بانج نم الزن٠ اباتكى ا مانت انععمانا) مهلا اوءجرامل مهءوقل (اولاقىتح) هنم اباحغأو

 ىا(دشرلاىلاىدهبإ ةالابلادب فصو ردصموهوىنعملا ةقدو ىظنلا ندح ىف سانلا مالكل انيابمابب غ اعيدب ابحعىا
 ٌتيروحام * ىريص وبلا نيدلا ف رث هلا, فراعلالاق ٠ ادحا انب رب كرسثن ناو (هب ا:ءافإل باوصلا وق !ليبسىلا

 نياتكفةياوغلا دونج براح ةيادهلا شيج ناطاسناكىنعملاو + سلا ام اهلا ىدامالا ىدعا «برح نمداعالا طق

 اهيدان ىدانىا حلضلا ايلاط ب را ا نم اهيداعا ىدعا عج رفا ماقاس وامام دقع ةياوغلا دوزج تمزهف امايارب تعلط ا

 ةقولخملا ةفئاطل سنج مس. ةئللا ونا نا لعا *ىنثعلاو راكبالاب هللا هلماج ىثيعلادمت حرشف اك اهبراب سوقلا طعا
 ىلعلدت ةداملا هذه نال راضبالا نع مهنانتجال كالذي اوعسو رسثبلا ونا مالسلاهيلعمدآ نا أك نجل اونا ن املا و رانلا نم

 ةفلت#لاكشاب نواكتتو مدآىن لثهنولسانتب مهونيطايش ن ورفاكلاو نج ,منمنولسملافترادث يح ءافتخالا ورانتسالا
 ةخوفنم حاورا ناسنالاو ةيولع روالاف ةخوفنمحاورا ةكئالملاو ةيلفس رانلاىف ةخوفنم حاورانملاف ةكئالملاك

 رااس نيءنه نوفاكمللا ءالقعلا ,ه ةثالثلا فانصالا هذهو ةيلفس ءايقشالاو ةيولع مهنم ءادع لاف ماسجالاو هابشالا ىف
 لضف اذهلو مجلاو لاى دازىلاعت هنال ىلاعت يأ < عفس هللا ىلع ,ههرك او انطابو ارهاظ مهلك اناسنالاو تاناردك '

 1 مالسلا هيلع مدا صشلاوبا
 00 0 0 يا ل 0 ل راصو ةكئالللا ىلع وو مالا هلع هاو ا ل ل ل د

 3 د ع

 0 م 0 7 0 0 0 لاقو لبق هيفو نوققحلا دحامالكب هتهباشم مدعو هتغالبل هنم بحعب بمعاذ * ابحت انأرق انعمس انا © ىملا 0 2

 7 كا ىلاىدهي 3 ةغلام 7 ردصو هانعم هددو 1 نسح ىف هك و لاقملارك ذ,مالكلا لوطنال

 لععا ونآرقلاب لدتسا 6 هلا نف## نآرقلا ىا * هن انماف قه باوصلاو قملا ىلا علاطيلف 0 0
0 23 4 : . 0 2 00 . 

 هللا ىطعي ىتعي لوعفملل ءانبلاب ه# رجا وف هنوعم ه6 هن لع نءو قدص وه هيلع ل 8
 هبكج ىق 6 لدع و نيصاختلا نييوا هسفنىف 4 هبركح نمو ف ارجادل ىلاعت 0 0
 كستلاب وا سيردتلاو ياصنلاو ظعاوملاب 6 هيلا قف سانلا « امد نءو ف 0 3 1 : قدص هلل نفث ز راهزالا

 7 ٍِ ِِ 5 2 همم 4 59 *4

 طارص ىلا هلدوا ىلاعتدللا هاده ىا لوعفملل ءانبلاب # ىده #8 هلالدتسالاو || . م
 .: 1 : 00 3 : قدص دقف نارقلاب هيف

 « كاس ثيدح سداسلا ةنجا ىلا ىدؤلا قملا قيرط وهو لدتعم 6 مقتسم | مب و
 2 - .٠ 3 ا .٠ . 31 5 نم

 ب 9 هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نأ ايهدع ىلاعت هللا ىذر سابع نا َنَعء ل مالا 05 تل 2 17 ٌّك

 ةرشاعلاةنسلا ىف مو هيلع هللا ىلص ىنال ةحىهو 3 عادولا ةجحىف سانلا بطخ ا
 : هللا ىلع هرجا بتحو
 نينامثو ىدحا اهدعب شامذ مف هباعصامزل وةالصلاهب ىلا جلد وس مارك «لدع هب مكح نمو ) ىلاعت لانا ١1 ناار هامكإ تالا لشلا يلع للا هند وئاد جملا ف 0

 1 وص سجل ل سل جمع عيل 7 جت سل 7218 040 22 0 2 7 77 20 1012 ا 0 0 ا اج ل د ص بع تس عمم مس م مس ع ما

 6ةليلإ) طارص ىلا ىده )دقق نآرقلاب كسلا ىا( هيلا ) سانلا اعد ن هول هتم وكح ىف ل دع نيمصلا نيب ركح نه ىا
 لعاهللا و مهفاف ,مريغلابداهو هسفن قايدهءوه ريصيف نم ىلا دباع ريعط نم هيقديالو الوهحم ىدههلوق ىورليقو مة نسم

 سائلا بطخ سو هيلعدللا ىبص هللا ل وسرنا هنعىلاءتللا ىضر سابعنبانع «كحا) هلوقهلزوم رملاك انا ج رخا#
 عيدوتلمسا متفأب عادولاو ةنسلا سسكلابو ةغللا ىف دصقلا ىنعم وهىذلا مخ نم ةرملا ءاملا حفيد سحا + عادولا جيف
 ظ تناكوة رجلا نم ةرسئاعلاةنسلاق مو هيلع هللا ىلص ىنلا اهح ىتلا جلا ىه عادولاةجوكرئاذا امدوعدب عدو نم

 لع اللب «ةنئسلا كل: تامو اهدعب 2 ضاخلاو هياعصأ اهفعدو مالسلا هيلع هنالاهب تعم ةعجللا مون ةعقولا

 ا ىهو ٠ انيدمالسالا ركل تيض رو ىتمن ركيلع تممتأو مكند مكل تلك !موبلا * ةبالادذهب تاز عادولا 6 مدنا

 ْنآن رعو هع ماسلا هيلع هلو ةليل نينامتو ىدحا اهدعب مو هيلع هللا ىبص شافو »* مرعاو ليلمااىف تلو هبا

 ةح رحاه امدعب جب ةهناو ةوززح ةرمشع عست ع حد هلع ىلاعت هللا ىبص ىبنلانا مرا ندب زنعقحس اونا جب رخاو *

 ةرعم البق ةالصلا تض رف هتاقيلعت ضعب فىطو.سلالاق وىرخاةكمي وقماوبالاق عادولا دج ىهواه ريغ يح لةدحاو

 لوقلا اذه ىلع مالسلا هرلع ىلصفتا ونس ةتسباهدعب محا ض رف وة.سب اهدعب موصلا ض رفو ارهش رشع ةتسب لق وةنسب

 حار خآو هبات ايف عدو ىتلا ةجْح أ ىهواهدعب ةجو محا د يضف لبق هج نيتج مح و ينس عسماصو ةنسريشع ىدحا



 ىنعي (مكض راب دبعينازبامو رحمو

 نكلو |

 ةرحهل ادعب جن مل لسو 0 هللا لص هلا 0 ديز نع ىبعُسلا مي رح نعو ةليل

 لبقدح مخ هلاىطويسلا نعو + ىرخا ةكعو قحما نبانعو عادولا دج ريغ
 نيذلا سدي مويلا ىلاعت هلوق لزنو هباعصا عدو ىتلا ىهو اهدعب ةعو هتيضرف

 مكيلع تمخاو مكيد ركل تلك ا مويلا ىنوشخاو مهوشخالف م 5

 0 يال رو الا لامكلادعب سيل هناك هنع هللاىطر ركبوا 0 مذ
 دوهعملا هسنن ر وا هنستجت ىا هي ناطي لانا لاقؤ اماهنم ةيطخ 70 للسو هيلع هللا

 لوهجللا : ةغيص ىلغ هد عل نأ #3 2 عطق ىف - نم *# سئيدق 0

 2 قلطَم نكرر ل ن5 د1 لاق د امتلأ رم 8 # ركضراب 9
 م 0 ةدابعنم رهاظلا ,هوءاكصصنع هلسيل برعلاةرب زج 5

 0 لكشلا نك ناطبخ 0 نأ مداىناب م كلا دهعا ىلا ىلاعت هلوش

 دكا عاطقنا سس ناو هنا'كشالؤ ةربغوا ارقك هتيعت 57 وه ناظشلا ةدابع

 رايدلان

 ء؛ارشلاب هصيصختو موش نايصعلا عاطقنا مدع ىف 0 رك ) تامصالا ىضاراق

 هلوق ماليال هقالطا ىلع قلطملا ناب رح لهاا هفلاحو 0 مدع عم م رهوناك

 اولاقدقو مهرثكاب اهم نرقلاريخ ىلا رظنلاب مالكلا لاش نا الا خلا ىضر ن

 ناطيشلا ةيد ويعم مدع ََق هجوألا مش ردانلا لقالا رتعلالو لكلا مكح ككل

 نكلو 0 ناطيشلا نيعم ىف نيل سد كا هيروهشمو ماسالا 3 ل نيدلا لاكا 5

 سئيىتلاةدابعلا كلتريغىف#كثالذ ىوس ايفو هيلا ركتعاطا هي عاطبنا كم قي ر

 ه6 نورقتحت ايف8يهلوق ةنبرقب طقف كرشلاال ةريبكلاو رفكلا هنا ريشااك رهاظلاو

 5 مكلاعا نمو ديعي دا ةبسنلاب ةراقللاىلع لاو ةريغصلا وه رداتلاذا
 رييكأ هلادنع ةريبك اهنا لاقي نا نكمت : منال نايب مكلاعا ن ه هلوقو لوالا نم لدن

 مظع هللادنع وهو انيه هنوبسفيو ىلاعت هلوق 7 هيلا ريش ص ةريعص امنودعي

 5 ةريبكلا ن هع الضف مظع 0 اهفانذساو ةريغصلا

 ناو ةريكاا وهف لنذ رءصتسا اذا ليوو كال انهام نيبو انهديراام نيب قرف نا

 تكرئدق ىتاه# رقتحملاكلذ ىفناطيشلا ةعاطانم ه# اورذحاف لع ةريغصف ركتسا
 كل تيشااع نوكيامتا دلل نعي رذحملا ببس ناب © كف
 0 كس ادبا 3 ادا قنودتلال 1 اولضتن 1 2 هةعا نأ 0 يظف

 مزليف 2 1 علا ةوقؤف لامه الل نا لفل لبق 5 ناف ماصت عالاب ماودلاب قامت م دز الا

 عضوملا اذه الخف قرأ لعل تلف هز راما مدع ماودىف 12 ءالإ ضعي ةيافك

 ىلص 5 هلوسرةنسو هللاباتك #3 تايلكم ولعلا تالم#* اضيا ليق دقو اذا ىنعمي

 طقف باتكلاب ماصتعالا ديافك بلطملا نا رهالظلا ليق ناف مو هيلع ىلاعت هللا
 زابخألا وتاب الأ رهاوظ و هنسلا و باتكلا نم عومجلا موزاىف مير مالكلا اذهو

 راقحم“ انا نع هي نكمل

 هلحىف ررقت دق انلق عومجما موزلب اذهو ماصتعالاىف نارقلا لالقتساب ةقباسا|

 3 راهتلاو هد باتكلاىلاةعجار قع هيفا ةهقلوأ ةلدالانا

 1 ى] 3 امو

 فاض الابل[

 اسوبأمراص ىا( سيد ناطيشلا نالاقإل همالكىهتنا جارتلا ىلع ابجاو محا راص كاذلف رذعريغنمتاونس مشع ىلا
 هيلع هللا ىلص ىنلا ثعبم لبق مانص الا نودبعي اوناك مهنافبرعلاةرب زد سهلا >/2

 نو دارااوه اذهو مو

 نكل ور) ناطيشلا ةدابع

 ناطيشلا ىاعاطبنا ىذر

 اونوكب نا مهن ىكر

 نه لد نو ردك ايفو

 ناي مكلامعانمو لوالا

 هاو ان

 هب ريصبف ةريقح اهتودعي

 هيلع هللا ىبص لاقأك ةريبك

 رارسدالا عم ةريغصال بو

 ردا ل و
 لك ةضالخ ٠ ند ار

 نم 1 نر يف

 نيبم ودع هناف لاعالا

 فذحوادا رين وع دال

 مييمتلل لوعفملا
 دق ىلاز) بهاوملاف كهل

 ةزمهلا ريدكب ( مكيف تكرت

 لصحتام ناس فائيتسا

 نم رذهاو زرحلا 4

 قيقعال دقو ودعلا ديك

 ةمالا اسيا كف هلوقو

 ىلع نييطا_ىلا بيلغت

 هللا لص لاقو مه ريغ

 ىلع ىهكح مك هيلع

 ةعاجلا ىلع ىمكح د حاولا
 ايش ىا (امإ لفات

 نلف هب نيصتعا نال ايظع
 دابالادباىا «ادبا اولضت

 (هيدن ةنسو هللاباتك)
 نسشدق ناطيشلا نا ظفالا اذهب ريبكلا عماجلا ىف ثيدحلا اذه ىطويسلا رك ذليق هدن ةنسو هللاباتك 'ىثلا كلذىا

 هبمعصتع ا ناام مكيف تكرادقىلا اورذحاف مكلاعا نمنورفاكام كلذ ىوساف عاطي نا ىطر ن ل مكض راب دبعينأ



 هاطغا امالا هيخا لامزم ”ىرمال لحنالو ةوخانولسملا ملاوخا سم لك نا هس ةنسو هللاباتك ادا اولضت نآف

 ىلاعتهللا ىذر سابعنبانع كاملا هاور ضعب باقر مكضعب برضي ارافكىدعب اوعجرتالو اولظنالو سفنبيط نع
 ةروك ذملاثيداحالا و ناشلاا ذه ىفهل عالطا الو ث د سيل هناف هماعب هرك فينا فنصملا ىلءىلو الا ناكو هيلع ليق ملء امهنع

 اهفامعم تاربتعملاىف ركذامل ةفلاخت اهارت اذهلو ةربتعلالوصالان ود ىمثاوملا و بت كلا ضعب نءىه امنا اذههءاتكىف
 باوحلا هللا هج-رفنصملا ىلع اضارتعاحا رسشلا نم ضعبهرك ذا ذكه تافا رن اوتانايزهلا وتاطلغلاو تاطقسلا ضب نم

 تامئالطص ةف ر«همدعوريدتلا ةلو نم عي 0م ز- شان هنافدرخاىلا هماغ هركذ ناىلوالا ناكو هلوق اما *

 : ش 1 نيفل ْؤملا تا رابع ونيثدحلا

 لحم نوركحد مهاف
 ه. نوفتكيو داهشتسالا

 * تانايذهلاو تاطلغلا نع ولحال اذهلو بتكلا ضعبو ىثاوهلا نم لب ةربتعملا | 0 0 5 تاراتعلا) ف ةارغأ
 .نوكت نأ زوو داهشتشالا لحم درج“ ءافتكالا نوزوحم نيثدحملا ناب عقدو | ل ا

 700 010 آل لعل ريكلا مماجلا ىف ثيدملا اذه عقو ام هنامث راشعالاو
 لع مدعنم كلذ ناب عنشو امامت هركذ ىلوالا ناب مالا حرك ىلع فنصلا ىلع |

 لوصالانم تسل هثداحاوناشلا اذهىفهعالطا مدعو ثيدحلا لاوحاب فنصملا

 تاربتعملانمذوخأم باتكلا اذهناو مهدنعزئاج ىنعملاب لقتلاو ةفلتديفةياورلا ١ لع املا كاع

 لك لكلاو فارطالاو ىثاوملا وحننم ذخالاف هريغو ناطلسلا اهاطعا ةصختلا || ا عد ل
 قحلاو [ضالم ىهتا ءارتفاو نظ ءوسو ةيمالبةيرف تاناباذهلاو ظقسلاو طلغلا | ارو كير

 !طرشب نكل هزاوج رك الاو اقلطم هعنع ل يق ثيدحلا راصتخا ىف فلتخا هلا يطل“ وزان نا كالو

 لقنلااماو هتظفاذم ىلع ردشلال لهاجلاو هلو ىنعملا هبريغبام صقناال ملاعلانال أ ريغ ىرخا ةياور هنع
 نود تادرفملا ف زوجي اما ليقو زاوملا ىلع رثكالاو ريهشهيف فالملاف ىنعملاب || فالتخالاو ةياورلاهذه

 لوقاو + ىنالقسعلا رج نبال ةبذتلا حرشىف ليصفتلاو ليقو ليقو تابكرملا || ثيدللا سفن ىف عقاولا

 ثيدهلاراصتخانا ةصالخناىف ىيطلانيدلاف رش هركذام ىلع ثحملا اذهليصفت || امنا ناصقنلاو ةدايزلاب

 هللا هجر دهام لاق اقلطم ضعب دنع اتلطم راحو ضعب دنع اقلطم راجي سيل || ثيداحالاق رطةزكى وه

 مدع دنع ملاعلا نم نا ٌرئاح هنا مجحتلاو هيف دزتالو تئشام ثيدملانم صقنا || دق مهنا ىلع اهبعشتو
 جاصصح الل فاصملا عيطقت اماو قراشملا ىف هلتافصلاك روكذللاب كوزرملا قلعت || ىف ىنعلا لفن اوزوج

 00007 011 لحم نوكياملثم ةالصلا ىف اةلئسم ىلا اذاكٍترقا ناو الا وهذ || ١مل ظفالا نود ثيدحلا.
 نمىصمال نمو ىراضلاو كلام هلعف دقو هيقاب نع هعطق عم ثيدملا ضعب (| نا لوالا ىف ررقت
 هلاب نيدلا ىبحي خعشلا هدرف ةهاركلا نم حالصلانبا هيلع بقعتام اماو تالا || نأ ثيدملا ف هصخرلا
 000 0 ةاهقننك ثيدحلا ضعب اجاحتخا مولعلاق هيلع اورتسأ ا4نلاخع || ودب ىل ام هلقني
 عءانشماو ىرهاظ هج وىلعال قيقحت هجو ىلع عنشملا داريا عفد تفرع اذه تنهتا لم ىدوإ تالا
 | عباض هيلع مالكلا هنالطب حوضولف عنشملا تايشفل رئاس اماو عفادلا مالكىفاك , .٠ . 5 95 4 2 ل ع ! 5 كك ور اك ثيدحلا
 ل 2 هللاىىذر ةياصعلا

 «عباسلاو) اولحنمل اذامالسلا هيلع لاق هانععسإك هنأت نا ىلع ردقنالو ثيدملا كنم ععمنانا ىلاعت هللا وسراب اولاق

 ضعب ضعبلا هبنظاك اثدحم نوكيالناونايزهلاو طلغلا دجوبنبانف هب سأب الف ىنءماميرحاو الالح اوهردتالو امارح
 تاياورلا نم هركذامل افلا نوكيالف هدج وك هركذف اذكه ةلوادتملا ةريتعلا بتكلاىف هدجووا هنع هللازواحتنظلا
 ا” ا ل | صعب هيقارل اذهلو تارشملا نود فارظالاو ىئاوللا نماتاتكلا اذهنف نوك نملااو. ةلوقو#
 نيلماعلا نيملاعلا ىلع يسج ءارفاونيدح ولل مظعناتهمو نينمؤملابنظ ءوسو ةيرمالب ةيرفاذهنا كشال لوقا «تانايزهلاو

 مظعلا ب اتكلا اذهفاؤيلناطلسلا امضعب ىطعا ىتلا ةعدكملاة وا دنملا ةربتعملا بتنكلا نم فلؤم باطتسملا باتتكلا اذهنال

 باصصاو نيدلالها دنع لوبقلاب قيقا قماوه اذهنالذمللاو ىذحلا نم هللابذ وعن نايزهلا وطلغلا دج ون نبا نف ناشلا
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 10 لاق هنغاللا ذر ل 0 5 لا ىا 0 #3 ثيدح عباسلاو

 هسبلق رهظ نع هظفح ىا ه6 هرهظتساو نآرقلا أرق ن ,م سو هيلع هللا ىلص هللا

 رجالا اذه صاصتخا مزليف ظفلحاو ةءارقلانيب موجىا سوماقلا فاك باتكالب

 اذه صاص:+ازو< لوقا اضفأ نوكأ ام :ءارقلاناررق دقو عمالا اذهب ىت 2

 عم هلي طقف ةءارقلا رجاسيل اذه ىنعم ا مهمهفت دب زا هتظفح ونآرقلا ةلمح رحالا

 ةلج لضف ةلجلابو صنلاةلالدىلع كلذ لاح نا نكم .هنا ىلع هتقشمو ظفملاب اعتا

 درك فارق نأ 0 ظفح ناين ومز< ءاهقفلاىرت اذلو ناهرلا مضاو نآرقلا

 ىبرعلان | مشا الاق بجاو ة ةروس عم ةحالاورع ضرف نمل ردقو

 رهاظلامث انظف و كظفدو انلمحو كلمح نآرقلا ثد#حلا لمح مدقلا ظفالل

 قلطملاال هظفاحو عبللا ”ىراقل رجالا اذهف قلطملال هلاك ثيدحلاىف نآرقلا نه

 ىعملاف ةيبيس ءافلا رهاظلا * هلالح لحاف و نآرقلا مسا هيلع قلطيام لقاولو

 ىاعلاةءارشب لكشبق هلبعو امارحو الالح هتمرحو هلح ذاتا لجال هتءارق ناك

!| 

 ضع عقدت كالذلعل رجالا اذهب رحوال نا مزال ف هلع دصقو هانعه ىلا فوقو

 قليطم رجاال ةيصاوصخلا ةءازقلا هذه رجا اذه نوك نا_زاوط انا 5 ذا

 رهاظلا مث هنع بنتحتو امارح همرح امذلا ىا * همارح مرحو 8 ةءارقلا

 > لغفوا ادحاوالالح كرت ولف .قارغتسالا وه مازخلاو لالطلا قفاضا نم

 ماكحايلمعلا كرت نا ”ىراقلا اما لوالا لثم لاَ نا الا رجؤيال نامزل ادحاو

 رفاكفالاو دقتعا نارج الا اذهبال نكل رجؤي نا زوحث اضعبوا الك نآرقلا

 له ه ةنلا © هتعافشبوا هبيسب 6# هب ىلاعت هللا هلخدا م الصا ءىث هل سيل

 ةيافكلا بناج طفللا رهاظف ريثك ىلا جاتحي وا ةدحاو ةءارق كلذىف ىنكي

 ةعافشلاو ةنلاىلا ةشاسملا ةوقىف ةرثؤم ةءارقلافةرركلا عن من رجالا اذهلصاىف

 ىحم له هتافانع ىنامث هتوالت تقو نآرقلا دودح ظفاحنا نكل اندز متدز ناف

 مالي هتيصعم نهؤملا ةعاط طوبح مدع ةدعاقف الوا دوعوملا رجالا نم بتك ام

 صوصنلا ضعب ةلالد طورشلاو دويقلا ىلع هلثه لمح نا رهظالاو ىتاثاا

 لاعالا منا ودب راشعالا نا اولات دقو لوخدلا كالذنم عئام قسفلا تا لا ك5

 ذاد ةوالتلا بتاوث 00 نؤرهو هقفلا ند ماكحالا نوذ رعي نذل

 ماودلاو راسل هما رح مر>و هإ الح لحا هل وق نم دارملا ْنأ لاش نادعبالو

 نوكيامتا هناساو هققحنو قتلا ىلع ةلادلا ىضاملا ةغيصب هيلع ناعتسي دقو هيلع

 :لها نم 5 وه هتعافشلبق * هعفشو 98 ققحتدل سيل لئازلا ناف هرارقساب

 لاا لبق لصنتا نملكو هجاوزاو هؤابآو هؤانب | هتيب ناكس مهو هك هن

 ننلتحلاو 5 8 1 نسا موقن 4 دمي ناني الا نال مالاموفالا وو هيت رفلار ا

 ظ
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 محد دسم

 ىذمزلا جرخاو لوقعلا

 (تزرث هلوش هلزومرلا
 ىلا_عتهللاىذ ر ىلع نع

 لو سر لاق لاق هلا هنع

 راو هيلع هللا ىلص هللا

 (هرهظتساو نآرقلاأرقنم
 رهظ نع ايفو هظفح ىا

 هساعم رهظتسا وا باقلا

 مرحو هلالح لحات)

 دقتعا و نعذا ىا(هما رح

 مارطاو لالا نم هيفام

 هنطلا هللا هلخدا) هلبقو

 لهانم ةرشعىف هعفشو

 مهفاعيفش هلعجىا (هتبب
 مهقح ىف هتعافش لبقو



 دق رز ءادتب٠ (هاك)
 هرج نانا هكو
 هنال رفاكلا دارملا سيلو

 عيفشال .: ميج نم نييملاظالام

 هل تةعسأ ىنعي * عاطي

 نه راصو هبوثذي رانلا

 ةعافشلا الول رانلا لها

 ىناثلا عونلا + معا هللاو

 ةنسلاب ماصتعالاف)

 ناب نم غرفامل (تايالا

 هتلداوباتكلاب ءماصتعالا

 بوجو ناس ىف عرش

 ةئسلاب كسلا و ماصتعالا

 تارآلا لاق هللالذو

 ةلادلاتاب آلا ىههذهىا

 ما_صتعالابوجو ىلع
 اهنف « ةئسلا كسقلاو

 ىف ىلاعت هلوق

 نوبح ماكنا لقلنا رمع

 رافكلا دم اي لق ىا: هللا

 لآ رش

 ا هللا ةبدم مكنم دحو نا

 نامزلا نم ىضم اف ىلاعت

 اوعيطاو < ىبوعبناف )

 ىأ هللا ركسحت ) ىرما
 فشكيو ,ركنع ىضر 1
 زواحي ابمكبولقن 2

 جا
 ىنكسلا تيب ديرا نا َد 4 اخراثاتلاف ن 0 3 .يقفلا فقو ٌنَء ل لا ١ دالواىف

 عع وهف تسذلا تاب ناو نأ رقدل نكيمل ناو هتلب ىف هيلع ىقفشو هل وعن ند وهف

 هقا د نيس[ بمسإ ىعل ىصاعملاب 3 راثلاهل تبحودق مهاك» نيف و رعملا هدالوا

 مدعو الضف هتديشع ىلاعت هب دعت مدح زاوجبوجو | اذه رضي الفاةاطمال لصالا

 0 لا اضا اا

 4-1 ةنسلاب ماصتعالا ىف ف / ىناثلا عونا ع

 "زجر رهو 20 رت لوألا لصفلا منيع وللا 00 غرفاملا
 هامش عيش ى هود :بلاب اص ءالاب وج وىلءعةلادلا تاب هلا ىههذه ىاه# تايالا ل امتف

 نارعلاىف اهنماهسفنىفاهتدايز مضيالف اهنايتاب هأر قلعتوا فنصملا ءارقتسا ىلع َديآ

 انو رقيل ىلاعت هلابح مانصالا دبعذ اما شي رق تلاقنيح تل زن # هللا نوبحت منك نا لقؤ#

 ليقوهلايظعتو هلابح ىميعىف لوقلااذهنا رن ىراصن لاق نيحتلزنليقو ىئازدهللا ىلا |
 دشاو ءانبالا ةلزنع ةلزنملا ف ن< ىنعي هؤابحاو هللا ءانبا نحن مهلوق نيح دوهلا قح ىف ْ

 هللا ةبحم ىوعدىف مهدص نأ ى جعل هللان وب 2 عك نلف هيبنل ىلاعتل اقف ىلاعتهلل ابح |

 ةحضاو ىتحو مكلاهلوس رىتاف ىعابناب 1 ىلاعت هللا ةبحت ناف  ىتوعبناف
 َّس ادا راشلا لاق ٠ ىهناو مآ ايف ىتعباتم قلد ةفاكىلع بجوف مكيدل

 لع اذا دبعلاو هيلا اهبرشام ىلع اهلمح ثيح هيف كردا لامكل ”ىشلاولا 0
 هللانم وهف هريغ وا هسفن نم الك ءاربام لك ناو هلل الا سيل قيل الامكلانا
 ةبغرلاو هتعاط ةدارا ىضتش كلذو هللافو هلل الا هبح نكي مل هللاىلاو هللابو

 لسرلاعابنال ةمزلتسم ةعاطلاتلعجو ةعاطلاةداراب ةبحلاترمسف كلذلف هن رشاهف

 ىئاياب ةطونم هللابحم ناف # هللا مكب 8م هتعواطم ىلع صرحلاو هتدابعىف

 لاوحالاو برقلاب هصخ ناب:هندارا هدبع ىلاعت هللاةبحم ىنءمىريشقلا ةلاسرىف لاق
 هللاىضر ةربرهىلا نعو + ليجباب هيلع هؤانثو هلىلاعت هللاحدم ىه ليقو ةيلعلا

 لا ربل لاق دبعلاهللابحا اذا لاق ملسو هيلع ىلاعتهتلا ىلص هللا لوسرنا هنع ىلاعت

 ضرالا فلوبقلا هل عضب من ءاه-ل | لها هبحق ورح افان الف بح ادة ىلا تدلل نا مالسلا هيلع
 ليقو * متاهلابلقلاب متادلاليملا ةيحملا ليقف ىلاعت هللا مهجر حعاشلادنع ةبحلااماو

 ليقو +بيغملاو دهشما ىفبيبملا ةقفاوملرةو + بوعكللا عيج ىلع بوبحل ا راش ا ىه

 0| 11 كيفن نمريثكلالالقتسادبحلا اظسبلالاقو + برلاد راومل ىلقلاةَأظاَوَم
 لبشلا لاقو ٠ ةفلاخلا ةنايمو ةعاطلا ةقئاعم بملا لوس لاقو كبيبحنم لياقلا

 ىدع نكإو ١ كر 21 ىوسام بلقلا نو وع ” اهنال هه هش اترعت هر سدق

 تطقس ةبحلاتحص اذا دينملا لاقو * ربلاب ديزبالو ءافملاب صقن.الام ىه ذاعمنب

 ليدانق ترسكتف ةبحلا ىف ماكتب انونعم فراك قفا نا' لاقو + :تدالا 'طورتم
 لبقاف كوبحم اولاق منانم لاقف ةعاج- هيلع لخدف ىلبشلا سلج ليقو * روما

 هللاجواليقو ىنالب ىلع اوريصاف ىتبحم متيعدا.نا لاقف اورفف ةراجحلاب هيو

 «ىلاعتإل



 ةبدحلاب الذ نع ربع الا راو>ىف ينك و هنع تانج نو مك رّقيف سم ١ ٠ اح (يمكبونذ م 3 رفتيول) م 1 طرفاع

 | ايدلابح هيف ركل 0 0 ا تعلطا اذا 13 مالسلاهي 5 ىسع ىلا قاع

 | بملان و ةلدر> لاقثه ذاعم نا

 ةكم ةبحلاىف ةلكسم تر

 تيب ىح لاقو ٠ 52 نك هّنالم هةر

 - كلا ركب ونا لاقو تحال كا نيعيس ةدابع نه كا

 تبهاذدبع لاقف هنعا ]اف انس ره رغصا دينطاناكو امف خود هل ماكدف مس موملا مايا

 هّتوهراوناهبلق قرحا هيلعب هيلا رظان هقوقح ءاداب ملا هير ا هسفن نع

 ناو هللابف ماكت ناف هبيغ راتسان٠ رابملاه فشكتاوهسأك درو نء هيرش افصو

 ماناا ىف مسوديلع ىلاعتدللا ىلد ىبالاتيأر لاق هنا ديعس ىلا نع ىكحو نيفراعلا

 نه كرابهاب لاقذ كتبي نع ىنتالغد ىلاعت هللاةبك#ناف ىترذعا هللالوسران تلقف

 نيف راعلا ىف ةثالث نم نيف راعلاداسف رك |صفحىبا نعود ىنبحا دقق هللابحا

 ىلاعتهللا ىض ر ىلع معا وها رايتخا نيبحلاةنايخو اهعفانمو اي'دلا بايساىلا متل 3

 هللاركذ ىلع بلغت مهتؤرو قامخللاركذ نوكي نا نيديرملا بذكو مثل بقت ايف ْ

 مكلرفغيو كبصف 3 مكب ونذ ركل رفغي و #8 ىريشقلاةلاسرنهلكلاو هتؤرو ىلاغت

 مكم طود اعز ؤاخلاب مكبواق ن ٠ع تعا ىف دكيو مكنع ضريىا ىمالابا وج

 قب رط ىلع ةبج اب كالذ نع ربع هسدو راوجفف م 2 و هنع بانج نم يل د رهف

 تاذكوهف هللال ومر عش لو هللا ةبحم ىعدا نف 0 ام ةلباقملاوا ةراعتسالا

 ماصتعالا دوصقللاب ةيآلاطبر لداخل ميحر روذغ هللاو 9+ هللا باتك صن

 اذك ةناثام لكو هن رغم و هللا ةيحم هيلع بنزرت ئىَش هتيعن و لوسرلا ةيعب هنسلاب

 مكلرفغي هلوقل ةلذقلا ماقه ىف روفغ هلوقو تبحاو ماصتعالاف بجاو وهف

 اضبا نارع لآ ىفو لولعملا ىلع ةلعلاف طع ليبق نف مكب هلوقا ميحر هلوتو

 ادمجنا هءاعصال قفانملالولسىبانبا هللادبعلاق ىلوالاة ب آلا ل وزن نيحو لق

 مص نءا ىسع ىراصالابحاا[ك 1 نا معا ىلاعت هللا ةعاطك هتعاط لع

 انا مكتعاط سو هلا ىلعو هيلع ىلاعت هللاىبص دمحم مكتعاطناف اههنع ىلاعت

 نع ىا # اولوتناف 8 نزامللانع للقن ركنم لبةانلف اد# اوصعتو ىتوعيطتنا

 ىواضببلالاق مهلرفغيالو منع ىضربال ه« نبرفاكل ابحمال هللاناف ف اهتعاط

 ةصوصخم هتب#ناو رفك ىلولاناىلع ةلالدلاوا موهعلادصقل محال لش مل امئاو
 هللافا ولون ناف ىنعملا اذا ىلاتلا عضو. ىلاتلاليلد ة.ءاقاليبق نم اذه لوقا * نينمؤملاب

 ىعيدبلا ىالكلا بهذملا بق نف نيرفاكلاب حال هللاو رفك ىلولانال محال

 ىل اعد هللا ىلص هللال وسر لاق لاق كنع ىلاعت هللا ىذر 300 ىفان ١ع نزاكلان "صو

 ل :ءاطان ؛.الاةىان مو اولاقىبا ن نمرادش الولد سال و هيلع

 ةراعتسالا .قارط ىلع

 ىضاقلا ريسفت فاك ةلباقملاو

 هللال وسر اعد نيح لزت

 نهو فرسثالا نب بعك

 اولاقف نام الابيلا دعبات
 هؤابحاو هللا ءانبا نك

 ىنا مهالق هيل هللالاقذ

 هيلا كوعدا هللالومسر

 قوعبلاف هنوبحت متاكناف
 ىرضا اواثيماو هيد ىلع

 مكنع ىدطريو هللا ركب
 نمناف مكب ونذ ركل رفغي و
 فلا و ىلاعت هبا دمحم عدا
 صني باذك وهفديدن ةنس

 دا رملاو لامست اتاك
 قيفوتلاب هتعصع هلا ةبحت
 ةج-رلاب هماعناو وفعلاو

 مهبغر دابعلا ةبحم نهو

 هللا وت ىلاعت هللا ةعاط ىف

 هلواهمو «مب> رروفغ
 اضيا نارعلا ةروس ىف

 (لو.-رلاوهّللاا وعيطا لق
 هتعاط نبب عاب مهل ها

 مهلامغر هلوسر ةعاطو
 هذهلوزن دعب اولاق هنال
 لح ادم نا ةيآلا
 ديريف هللا ةعاطك هتعاط

 ىرلصنلا تيمي نا

 لق لزف ميممنب ىسبع
 ناف) هيلا هللا اوعيطا
 نعاوضرعا ىا«اولوت

 بحال هللانافإب امهتعاط

 ىذربال ىا (نيرفاكلا
 اضيا ناره لااةروعف هلو اممو ٠ نودعلا ريدغت ذك مهلزقغب 0 مهلعف نع



 قا[ نوح ركلعل) اوبرلا مرح نه مكغلب اهنفو هتتسيف (لودرلاوإ اورلا مرو هضئارفىف (هللا اوهيطاو)

 كل علا ةروسق 00 ا هدا رانلاب اونذعت ]لف 0 م ءاحر

 ىلع هللا نم دقل) اضيا
 د ا (نينمؤملا

 مال 0 هللا لوسر

 ركذلاب مهصخوهموق نم

 هثعبع ن وعفتنملا مه مهنال

 نه الوسر مهف ثعبذار
 مهسنج نه ىا ( مهسفنا

 همالكه نع اومهفبل ايم

 ميلع) أرقي ىا (اولتإ)
 4 اولعيل ناسبلاب ( هتابآ

 «(ممكز و )مار اولالخلا
 كرسشلا نم ,هرهطيلو ىا

 ةداهشب صمالاب بونذلاو
 مهعبو) هللاالا هلال نا
 نارقلا ىا (باتكلا
 ظعاوملا ىا (ةمكملاوإل

 اوثك ناوإل لمتلاو لل
 ناشلاناو ىا «لبق نم

 ةثعب لبق اوناك ثيدحلاو

 (نيملالض ل لوسرلا
 ناف ةمشال رهاظ ىا

 ماللاو ةففخلا ىه هيف

 نيبو اهني قرافلاىه
 ريمص اهع“او ةيفاثلانا

 ابوجو ردقملا ناشلا

 اهريخ ةيلعفلا ةلملاو

 نم ةلصاملا ةلاهذهو

 نم لاح ريلملاو مسالا

 ةلخادلا ماللاو نينمؤملا
 مسقا باوج دق ةلكىلع

 قؤوتلاونويعلا ريسفت فاك
 ةروس ىف ىلاعت هلوقاهنمو
 هننسىف (لودرلا اوعيطاو ]ب هضئارذ ىف ( هللا اوعيطا اونهآ نيذلا اهيااب ) ءاسنلا

 ا

 إ

 ا
| 

 أ
 ا

 ا
/ 

|| 

 00 0 هللا اوعب طاو 1 اضاانا 0 ىلإ دق قاصعن مو

 لاىف اضباو 00 ىلاعت 0 در قبح اى اكفكيل 000 نلدحاملا

 ىنععوا جيظعلا نيعنلا و ناسحالا ىنعماما قل 3 نيم وأ اىلع هللا نم دل 0 نارع ا

 مهعافتلا ةدايزل لكال 20 لوسرلاهثعبنا 2 نهّؤملا صيصخو هيلا وا اكس

 عقاولابسح ةيقننكل اهلصا بسم اضيا نينمؤملاريغل ةممن تناكناو ةثعبلاناوا |

 مهفلأو مهسانئتسا لهسيا مهسنجنم 45 مهسفنانم الوسر موف ثعبذا 9 جراخلاو |

 , انهنانمالاف هلاوحا عيجبو هتعيرشذخاو هنو مهف ةلوه-نم افنآ

 ةشح ولا عقت امرل افتاخم يهسنج ناكول هناف هتيكح ذخا و همالك . مه ىلع نيعيو

 ةنامالاو قدصلا ىف هلاح لعن ه٠ ةساحلاف ةودنلا مهف عرس ا امهس ةرفانملاو

 نينمؤملا عيج- نينمؤملاب داراليقو نزاخللا نعو ف مهفرشاىا مهّتفنا نه ”ىرقو
 دحاالو كلع رمل مهسنج نمو سينلابال ةقفشلاو ناععالان 5 مهسفنا نم ىنعمو

 فواح لا نم * مهجنئامىلا عاد هنال رهاظ لوسر لا, ىلاعت هنم هحوو مداى ريغ نم

 صام دع مهسفنا نه 1و !1نوكتا ناستمالا هج وو: تاذلاب معوبح وهام ىلا داهو
 لص انيئيشب

 00 ]| نآ ١ رك ذامل ةنملا ف ةسناهاةيمقءاىلا ةراشا هيف لب ةدئالاو ةلاسرلا

 طارمص ىلا مهبدهيل #* هتانآ مملعولت #9 هديق رابتعاب وه ديقملامالكلا ىف ةدافالاب

 شخلو ثئابملاةحموو ةيصعملا سندو رفكلا سجن نم مه رهطي « ركزو ىوس
 مملعولتامنا ىنعي لولعملا ىلع ةلعلا فطع لبقنم اذه لعل داقتعالاءوسو عابطلا

 ةندلابةمكملاو نآرقلاب باتكلا سف * ةمكملاو باتكلا مهلعيو فه ىيكزيل هتابآ

 دعسالو سو هيلع ىلاعت هللا لص هدب نال ىلع مهلاهتس ىتلا ةنسلاب ليقو ةقلطملا

 0 1 |اسم تفرع دقو هرارشاو:داعم ةمكمطلابو هيظن باتكلا ملعت ذا نا

 ةريحو ةلاهج ىنل 6 نيبم لالض نإ #9 ةثعبلا ه# لبقنم ناك ناو ةيططاق

 نيبو اهنبب ةقراف ماللاو ةففحم هيف ناو هش بانربال رهاظو ىلاعت هللا ماكحاىف

 ةلصاحلا ةلخاهذهو اهريخةيلعفلا ةل+ازو ابوجو ردقملاناشلا ريض اهعساو ةيفانلانا

 نم لصاحلاو ةنسلاءاصتعا بولطللانا حال نيئمؤملانم لاح ريمللاو مسالا نم

 تاياآلاةوالتب ثوعبم ىنلاهتديز ذا لوسرلاةطساوب هتاذباتكلاب ماصتعالاةيآلا
 باتكلاب ءاصتعالا ةلدا ىربكلا ليل دمزال هبكيلاف اذك ةناشاملكو باتكل ااريلعتو

 77 وه لالدتسالا نم ذازرملاناكو ةنسلاب ةكمل ا رييسفت ىلع. ىتبم مالكلا لاش نا الإ
 00 لوسرلا تع "يت دنصلا ىبعب ك1 ماقملاريوصت نوكيذئتيح هيلا

 ليق هللا وعيطا اونمآ نيذلاابسااي 88 ءا_بفلاىفو مزال هماصتعالاف اذك هناشامو

 اصاخم ضرفلاسيا لوقا هننءىف اضيا لبق © لوسرلا اوعبطاو 9 هضئارففف |

 (باتكب)



 ا

 اضياباتكلا نم ةنسلا واضيا ةنسلا نم لص ض رفلا لب هللا ل وسر ةنسلا ال وهللا باتتكب

 نينم ؤلل ةعاطالاب ىمالا صيصخت فوليلدب ابل ضاضتخا خ3 رسشلا ةسجلا ماكحالاذا

 بهذموهاك عورفلاب نيفلكع اوسيل رافكلاناونامالاريغ هبرومأملانا ىلا ةراشا

 اذاف بوجولا مالا ف لصالا مث ةيعفاشلاو مهضعبل افالخ ةيفينللا ققحم

 ةيلوقلا ةنسلا ىف رهاظ اذه نكل ةنيملاب ماصتعالا بجو لوسزلا ةعاطا بجو

 اقيقحت عيمجلل ةسام ةعاطالا وا ةيلوقلاب ةقحلم اهلعلف ةيوكسلاو ةيلعفلا اماو

 ةراشا هلعل سالاىلوا اوعبطاو لمس ىل امئاو مكنم مالا ىلوأو 8 اليوأتوا

 هللارما ةقفاوم ةطورشمو ةديق٠لب ةعاطالاىف القتسم سيل مالا ىلوا نا ىلا

 نا دحال زوجيالو قولخلا ماب قلاخللا ةيصعمال لاقب اذهلو هلوسر ىماو

 (ركم مالا ىلوأو )
 اذا ةالولا اوعيطا ىا

 لاق هللا ةعاطب اونا

 ىنعاطا نم مالسلا هيلع

 قاصع نمو هللا عاطا دقف

 عطب نمو هللا اصع دقف

 نمو ىنعاطا دّقف ريمالا

 قئاصع دف ريمالا صعي

 ىا(متعزانناف) .لاق مث

 ءاسعاو متنا متفلتخا نا
 نم 0 و 2 لارشملا

 تلزت دقو ةيدصالا نع اضف اذه 5 فيك ليق ناف + عرملا هنيعام ريغ

 قحىف ىدسلاةياورىف اذكو اههنع هللاىضر سابعنا ةياورىف اي ةيرس ريماىف

 ءايو ريان راع انهيفو ةيرمنىف سو هيلع هيلا لمص دئسن يدر
 ادقو هتنماىنا راعلاقف دلاخ هذخاف لجرلا عجرف هنماف .يسادق رامعىلا لج

 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دب ىلع اءزانتف ريمالااناو ىلع أرحت دلاخ لاقف

 انلق + ين الاهذه ىلاعت هللال زئاف ريمالا ىلع ةيئاثلا أرحب نا ءاهنو رامع ناما زاجاف

 مومن ةريعلانا مالاو بيلا ص وصخ ةرعلانا لوس نم ىلع درب امنا اذه

 بابساىف تلزن تابآ مومبب عياقوىف ةباعكلا جاحال بيسلا صوصخمال ةغيصلا
 (هللاىلاءودرف) عئارمتلا ]| اولا لق ناف + كلذ ىلع ليلدبف اهبابسا ىلع اهوصخ ىلاثاب الااماو صاح
 (كلوسرلاو )هناتكىلاىا |١ نو رعمنكمأل ىدحاولالات اذهلو ءاصمْنابو ضالاريسمت لوزلا اا 0
 هايح ةدم هسفن ىلاىأ | بيسلاب غلا نوكل كلذ لعل تلق + اهلوزن ناو اهتصقىلع فوقولان ودب ةيآلا
 لدقوهتتسىلاف تامناف : | تؤ دقزو ليضفتلا غال امجتون وه"ريسقتلاب دارملا وأ تسلا رعلا ىلا ايضفم

 مكيلع لكشا اذا ءانعم لأ ثيدح هنا نكمف هريغو امهنع ىلاعت هللا ىذر سابعنء!لوق ءالعلاب ريسنفتلانا انهه
 هلوسروىلاعتهللا اولوقف
 نونمؤتمتك نا 0

 ىا «رخآآلا مويلاو هللا

 نيدلاروماب صخؤ 46 'ىثىف 9 مكنم مالا ول واو منا 6 معزانتناف لهوا

 4 لوسرلاو هللا ## باتك 4 ىلا هودرف © ايثدلا رومابو هبههمعت رهظالا لعل

 ةنيسلابفالاو هيذخا باتكلا ىف دجو نا ليق ٠ هتافو دعب هتنس ىلاو ايح مادام

 0150 ذو را ىأرلاب هللابا:ك ىلع ةدابز ريخالا ادهف ليق ناف داهتجابف اضيا الاو
 كل ىلا كارلا قالا روصل لماش هيلع سيقما ف صنلا نا رهظم لب مكح تبثع سيل سابقلا و سابق داهتجالا

 نونمؤتمتتكنا 96 مهئاذ اضعب اهضعب رمش نآرقلاعضاومناو .عرفلا ىنعي سيقملا عزا لانم (ريخهلوسرو

 مويلاو هللابنامالا مدع ىلع ليلدةي آلا ىف ءالعلا لاقن زاحلا نعلق رخآآلا مويلا و هلل

 طرعشلاموهفم قيرطب اذه تلق لوسرلاو هللاةعاط بوجود دقتءال نا رخآلا

 عزانتلانم ««ريخ# لورلاو هللاىلا درلاىا 5 ثاذ ف اندنع ميج" سيلوهو

 6( ل ٠١ ةشرب )



 ءاسنلا ةروس ىلاعت هلوق اهنمو .مهشلاريسفتىفاكاعج مو ةبقاع لجا وامكلي و أت نم لجأ ىا (اليوأت نسحاو)
 ديكوتلوامسقلا ريحتها كيروالفىفالو هي 76 ز- مهئامعاىف مذكلراهظا(نونمؤبال كرو الفإ اضيا

 واولاو نونمؤيال ىف ىنلا
 مسقلا واو كيرو ىف

 اذهونونمؤيال هاوجو

 نونئمؤيال هللاوال هلوةك

 ىأ ( كومكحي ىتح )
 نوضريو .اهكح كولمجي

 (رجتايفإل دمعاي كمكح
 لصاو 6 مهني فلتخا ىا
 عزاتتلاو طالتخالا رجاشتلا

 لجان ءرصشلا ءقتمو

 مثول هكابتشاو هنلاصغا

 ىأ «مهسفناىف اودحبال

 ىا «اجرح) مهبولق ف

 اودحيالهلوق اقيضو اكش

 يد كلوق لح تنص
 قدح اذيلو كل 12

 (تيضق امال نولا هلم
 قلعتم وهو قمحلا هناىف

 ايل نا ولولا ودحالب

 كم اوهللا مال اوداقن ىا

 انكراإ و ضولللاب ادايقنا

 سولاروف يالا تلو

 نيح ةعتلبزي بطاخو
 هللا لوسر ىلا اىصتخ|

 ركل نم دما لس شتف

 ريبزاي مالسلا هيلع لاقف

 ىلاءاملالسرا مث تال قسا

 مث بطاخ بضغف كراح
 هاسنلاةر وس ىف ى اعئتهللا لاق

 اهنال اليوأت ىعس ةبقاعلاو ةبقام دج-او مكليوأتنم لج-ا # اليوأتنسحاو

 هللاىلا اهضيوفتو تاهباشتلا يلستنم فلسلا بهذم ديبآتل ةراشاديفو صالا لأم

 هءاشتملاىف عازنلانا لاقبناالا تاهباشتملاب عازنلا نعم صيصخم ىضتقب نكل ليقاك

 ضالادر ىضتقت هي اآلاهذه لق ناف + دي الادذهىف راشملاعزانتلا قلطم دارفانم

 هللا نم ىحب نا عزانتملا ريغلا ناش ناو ان دنع ربتعم سيلوهو كرما وهم لببق ند

 ذاهثتسالان اال درلاىلا ةجاحالف فالتخالا نع ولخمال هللاريغنم نوكيامزال
 هودرف هلوقىف لوسرلاو هلوق نمو لوسرلا اوعيطاو هلوق نه ىنوضتلا اهلولدع

 هللاب نوتمؤت مهدك نا هلوَس دك ا دقو بوجوال ىمالالصاو لوسرلاو هللاىلا

 سيل ىا:# الف 98 اضيا ءاسنلاةروسىفو متعزانت ناف هلوقىف طرسشلاب ةقيلعت لب

 كبرو # لاقو مسقلافنأتسا مث كبكح نوفلاخت رهو اونمآ مهنا اومعز اك مالا

 وهو نونمؤيالف ىئلاديك أتللوا مسقلادبك أتل ةديزمال ةظفل ليقو «نونمؤبال
 اوضزيىا ىلوالالعللبق اذك امك ءولعجيىا  كومكحيىتح ف مسقلاباوج

 هنو عزاتتلا نعم رجاشتلانم مهنب فاتخا اهف ىا  مهنبب رش ايف وي كركح

 اقيضو اكد ىا *# تيضقامت اجرح مهسفناىف اودحيالمث له هناصغالخادتل رشلا

 قلعتم نام الانا هي الالصاح ناك كومكح ىلع هفطعل نودجنالف نونلافذحو

 هيلعدريف امازلاولو مزال همكحب ماصتعالاو كسقلاف انمؤم نوكيال نا ىضتقيف

 هيلع ىلاعت هللا لص همكحي ةديقملاةنسلاليلدلا نم مزاللاو ةنسلا لطم بولطملانا
 ةلالدوا ةساقملا لع لمخ وا ماعلادوجول مزاةسم صاح ادوجو لاعب ناالا مهو

 ىضرلا و صولخلاب ادايقنا كرماو هللارمال اوداقنب ىا ايلا ووو صنلا

 ىلو« هنع ىلاعت هللاىضر نابوثف“تلزن ©« لوسرلاو هللاعطينمو 9 ءاسنلاىفو

 ةالصلا هيلع هللاقذ ههجوى نزلا ف رعو هعسج لمتو هنواريغت ىتح ربصلال يلق

 ةشحو تشحوتسا كرامل اذاىناالا عجوالو ض هىناملاقف كنولريغام مالسلاو

 مدعلواكتلزنم ولعل كاراالنا فاخا ةرخ آلات ركذ اذا ىنا مث كاقلاىتح ةديدش

 هللاىل< لاقف ىك راصنالا نم الجر نا ليقو * نزاحللا نع لقن ةنلا ىلوخد

 ىدلوو ىلاموىلهاو ىسفن نمىلا بحا تنال هللابلاقق كيكسامو م-ودهيلع ىلاعت

 ا[ لك نازل هللا لاانرع نا هللا لو زاب اًولاق دباخكلا ن"ةءاَجنف لزن:(لؤسزلاو هللا عطي نهوزإ اضيا

 لز:ليقو كارئالف ةوبنلاتاحردب انلضفت



 هل لاقف هجج لحمتو هنو ريغت ىتح مالسلا هيلع هنعربصلا ليلق م السلا هيلع هل بحلا ديد ناكودهللا ل وسر ىلو م ناب وثن اش ىف

 كتازنم ولعل ةيقا موب كاراالناىثخاىنكلو ض سم ىنام لاقف هه ه ]وس كنوال ريغام مالسلا هيلع هللال وسر

 مكر كناو ىوم كرك ذو كارا ىح نوما لم نذكاف (زغا قاناو كذا 7
 ىلاعت هللا بص هللالوسر دريإف ةلذخ» ىتدا تك هنطاخلح دناف ىأو نييبنلا عم

 نم مهلع هللاعنا نيذلاعم كئوانو» دب الاةذه' قلاتعت هللا ل رئاف ا سو هيلع

 عانامهو قدصلاريثك ةفلابملا نازوا نم ليعف قيدص مج 6 نيقدصلاو نييبنلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص انين باعصا لضافا انه ليقو * م4 اوةلل ىتح لسرال ةصاخ

 نملك ىدحاولانعو + نزاحلا نع اذه لقن هنع ىلاعت هللاىذر ركب ىناك سو

 لاقو + قيدص وهف ءايدنالا قدصو كش هلخادنال ىلاعت هللا ساام لكي قدصص

 ىارخ اوتاكو يجحا ىف رظنلا قارع ةران مهد وفن تردوعص نيذلا مه ىواضببلا

 اوريخاو ءايشالا ىلع اوعلطا ىتح نافرعلا جوا ىلا تاضايرلاو ةيفصتلا ج راعمب

 ه«نيااصلاو رديوا دحا ءادهشلبقو اقلطم هءادهشلا و# هيلعىهامىلع اهنع

 مهراعا اوفرص نيذلا ,ه ىواضببلا لاق 0 ريكا ىف هتسذاعو هن رب ريس توتسا نم

 ةاجلا ىف برش ناو ءايالاف برقلا لامع نايعلا ةجرد اوغلب نا ءالؤهو
 نوخمءارلا ءامعلاف ةيعطقلا نيهاربلاب لالدتسالا ماقءىف اونقو ناو نوقيدصلاف

 مهموفن اهبنئمطتىتلا تاءانقالاو تارامالابو هضراىف ىلاعت هللا ءادهش مه نيذلا

 ندلقم لالا مهنوك ىضتمي نيملاصال ريسفتلا اذه نا ريبخ تناو ن والاصلاف

 ةلزتم صهعتلا ىنعم ىف 0 اقيفر كئلوا نسحو #3 نيب رقما نم اهلك ةعب رالاهذ هو

 ىعع قاشتر الا نم لاملاوا زيبعل !ىلع بص عا ىنعم اقفرو كئلوا نسحاام

 ةعاجلا نع بو زيقلاىف دحاولانال قدرلا لوو ىدحاولانعو * ةبكتأا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هرمانال « هللاعاطادقف لوسرلا عطينم # اضياءاسنلا يف و

 هللا ل عج نسا لاق * ةرافسلاو ةلاسرلا ىضتقهوهاك هسفن ءاقلتنمال هللا ماو هاما

 ىلاعت هللاهجار ىعفاشلا نعو * نيريسملا لع دسحلا هيبتماقو هتعاط هلوسر ةعاط

 رخآآلاب ارباغم امهدحا دعدجو اف باتكلاب ماصتعالانيع ةنسلاب ماصتعالاف ليق

 الك ءاهقفلاو .نويلوصألا ل عج دقو تاتكتل الباقم البلد اقلطم نسل 0 0.

 ماكحالا ليصافت ىلع عالطالا نكل كالذك قيقحملا ىف من انلق * القتسم اليلد امهنم
 ليقناف + ةقيقلساىف ةنيبملاةنسلا ىلا ماكحالا ضعب فيضا انيلا ةبسنلاب ايفخ ناكامل

 ىريرقتلاو ىلعفلاو ىل وقال ماع ب و هيلع ىلاعت هللاىبص ىنلا ةعاطا نا رهاظلا

 زوجنال لب حابم اك هيف عابالاب ميال اهضعبنا كشالو ةثالثلاهذهدارفا عب اضياو

 هللا معطي نمو هللا لزئاف
 عم كئلْوَف ) لوسرلاو
 نم مولع هللا منا نيذلا

 ىا «نيشدصلاو نييدنلا

 قد_صلا ىف نيغلاببلا

 ءادهثك ( ءادهشلاو ١

 نغ مهريغو ردبو دحا

 هللا ليبس ىف اولتق

 نيإسلانم «نيماصلاو)
 توفنال ىا ضالخالاب

 ىف مهسلاجم نوبوبحلا
 6كئلوا نسحو)ل ةنجلا
 هذهب نوذوصوملا ىا

 قأ ( العمر »تافضلا
 هحيفوب لانكوا نيم ةتكلا

 نسحاامىا بهتلا ىنعم
 درفهوهو اقيفر كئاؤا

 ىنعمي لفطلاك عملا ىنعم

 نويعلا ريسفت فاكلافطالا

 قف لات وقنا و»
 نهرث اضيا ءاسنلا ةروس

 هللا عاطادقف لوسرلا عطب

 اهأ لوسرلا عطي نمىا
 ىلاعت هللا دنع نم هل ءاح

 هيلع هنال هللا عاطا دقف

 غابم ةقيقللا ىف مالسلا

 ةعاطاف ىلاعتدللا وه ىمآلاو

 ضال ةعاطا وه غلبملا

 ضريعاىا ىلوت نمو+
 نر الف كتعاطا نع

 هلوق اهنمو * باسالاانيلعو غالبلا كيلع اا موس و مهظفح ا اظيفح مولع كانلمرا اف + هضاا لحال

 فارعالا ةروسىف ىلاعت



 لك ت عسو ىتجرو )
 رجافلاوربلا غلبت ا( “ىد

 ممبوت تلبقو مهلت رفغف
 لق هي الات ل زان لقو

 * قلك .لخاذانا نيعالا
 هلوس ىلاعت هللا هطنئاف

 اهتبثأس ىا (اهتكأسن)

 ُكرمثلا( نوقت, نيذلا )

 نوتؤيو  ةيصعملاو
 اننا أب مهنيذلاو ةوكزلا

 ىراصنلا تلاقة(نوذهؤي

 تاب ًالابانما نحن دوولاو

 ققؤنو ةيرودتلا ىهو

 ةحيرلا] ودخل ةاك للا
 هلوشب هللا مهجرخاف انل

 لوسرلا نوعتينيذلا )
 (هنودحيىذلاىمالاىنتلا
 هتلوبو هفصو ىا

 ةيروتلاىف مهدنعابوت ؟م))

 فورعلاب ,هرمأيليجنالاو

 هه 7 لس

 هن رهن الا عابالا لصالاانلق ٠ ةلزلاو وكلا اوزوح دقو هصاوخ نه نو 1

 #« ”ىث لك تعسو ىتج رو فاعالاىفو ماقملا هلمحصنال مالك ةدايز هيف نكل همدع
 ناو رهاظف اندلاروماب صخنا ةج-رلاب اقلعتم نوكينا هناشنم دوجوم لكىا |

 باستك اةنكمو لسرلالاسراكق ملا قيرطنايسب ةج-رلاةعسف ةرخآآلا مالو هلمع

 ةياآلاتلزئام لبق + ةبوتلالوبقو ةعاطلا ىلع ةردقلاءاطعاك هقيرط ليهستو ريملا

 اهتنئاسف * اهتك أسف قي هلوشب ىلاعت هللا دطنقاف مومعلا اذهىف لخادانا نيعللالاق

 اهصخليق # ةوكزلانوتؤيو 8 ىصاعملاو رفكلا # نوقت نيذلل هه ةرخآآلا ف
 هذه دوبلاتلاقف «نونمؤب انناب اب ,هنيذلا وه ىلع قشا اهنالو اهتفانال رك ذلاب

 نيذلا## هلوشب مهجترخاف ةاكزلا اًناتاو ةيروتلا ىنعي هللا تابآاب انناممال انل ةج-رلا

 هتلاسر نكميو دابعلا ىلا ةبسنلاب هتوبنو هللاىلا ةبسنلاب هتلاسر # ىنلال وسرلانوعبتب
 لاق * ولتملاريغلا جولاىلا ةبسنلاب هتوبنو رهاظلا جولاوه ىذلا هاتكىلا ةبسنلاب

 000 007 لات داوي لاكشالاو.دص اخت ادعي قتال ةماعلا ةقصلا .ناغتالا ىف
 ام«يواست وا امهثدارتل ىنلا موع مدعب انه'لوقنف ةفصال لاح هناب باح اين

 دقو اولاقدقو لوسرلامدق ةلاسرلادهل بسناو ىعدا ةيعدلاماقم ناكامل لوكا

 بتكيال ىذلا «ىمالاؤ# لوصالاو دعاوقلا نع لودعلا ىضتقب سما ضرعي

 ماهيامدعل هلآو سو هيلع ىلاعت هللاىلص هلدمرحلا هصاوخ نم ةباتكلاو أرقبالو
 ليقو * لضفلاىف هيلع قبسلا ةيذاتسالا ءاضتقالو ةيهلالابتكلا رئاس نمذخا ماهتا

 ىئعي ىرقلاماىلا بوسنم هنال ليقو * اهيلا بسن هماعم هرغص ىف هتأشن نوكل

 ةعيرمشلا أدبم سو هيلع ىلاعت هللاىبص هنوكل مهضعب ركذام هجوالا لعلو ةكم
 ىف مهدنعاب وتكمل هنوبنو هفصوىا ه(هنودحي نيذلابمالاك ناكماكحالا أشنمو

 دقو مهتساير لاوزىلع فوخو ادسح هولدبو ءوقك مهنكلو :«ليجنالاو ةيروتلا
 نب هللادبع تيقل لاق راسي نبا ءطعنع * ,هناوهو مهلذل اوفاخام ىلع اوعقو

 فوصوم هنا لجالاقف ةاروتلا ىف هللال وس ردفص نع ىقربخا تلقف صاعلانيورمع

 اريذنو اسثبمو ادهاش كانلسرا انا ىنلااهيااب نارقلا ىفام ضعبب ةاروتلا ىف

 (اادالو ظطلغألو ظف سل لكوتلاب كتيعم كوسرو ىدبع تنانينم ًاللازرحو

 ءاجوعلا 0 هللادضبشينأو وفعي نكلو ةئيسلا ةئيسلاب 'ئرحال و قاوسالاىف
 ريثكلا باهتتاو افلغ ابولقو امصاناذآو ايمع انيعا هحتفيو هلللالاهلاال اولوبناب

 هردابتو هتقيقح وه اكباحيالا ممالانم ديرانا © فورعملاب مه سمأي 9غ حايصلا

 ,لماش فورغملاف بدنلاوح ناو بجاولاو ض رفلاك انايصع هكر نوكيام فورعملاف

 اذكرو اماوتلالامكل ىاثلاو تاقعلا ص الخو باوثلا لينا لوالا .لئاضفلا .لكل
 ماحرالاةلصو قالخالام راكم دارملا امهنعمبلاعتدّللا ىذر

 (رهاظلا)

 سابعنبانعو تاجردلا



 تالالملا ىا 6 تاييطلا ها لحيو رب مالسالا دعلرش إ] 70 ]6- فرعيال اع ىا ( ركملا نع مهو

 0 لاو ةدايز دسبقتلا ذا اروهشم نكي ملام ثيدع 0 وأو قا < سيل

 | صخو فورعملاو مالا نيب مالكلاكركملاو ىهنلا نيب مالكلا 4 ركنلا نع مهن إل

 ىتلا تابيطلا مهل لحيو رفكلا وهو ركنملا غلبا

 ترخا ىذلا لاملاذا هنن صخاليقو لاللاوه بيطلاليقؤ# اههريغو موحشلاو

 هي ثنايا مهلع مرحب وو هوحنو بيطب سللالح هبسك دنع ةعاجلاتكرثوا ةالصلا

 لف لوالا ربزتللا لو مدلاو ةتيملا ىدحاولا نعو كلذ هيلع قلطبام لك ىا

 مودعللا نك ةيلهاطاق ثم ردح

 نإ ماللا ىف لصالا فالخ قارغتسالا نا هيلع درواو سفنلا هرذقتستو عبطلا

 لاق مث ىدحاولا هركذام ةيدوهعم داو قارغتسالا مث جراملا دهعلا لصالا

 ديرب هناك جراخ دهعل نيعت ثيح هموع مدعل بصي مل ادددج امارح هب تدثا نو

 سفنلا راذقتساو عبطلا ثابكعال ناخدلا ثبخ ىلع هب يحن نه ىلع ضيرعتلا هب

 ناخدلاةحابال ةعوضوملاهتلاسرو باتكلا اذهىف همالك حرص هيلا ريثي[ك نيلسلا

 مدلاو ةتيملاوأةنيرقلامدع رهاظلاو ةنيرقلاب طورشم الصا دهعلا نوك لوقاو +

 صوصملالا هعبشلا موت رامتعالانا هدرب لوزنلا دس نم ةئيرقلا مهف ضرفولو

 اذهو اًثيبخ هلجال ناك ىذلا ىنعملا مايق ىف كشال ءاءدا امث دهعلا سولو بدسلا

 وا صنلا ةلالد قيرطب هيلع ةلالدلا نع ول الف عازنلا ل ىف هدوجو نكمب ىنعملا

 مهلعو# ليزي ىا «عضيوو## هيف فلتحم مما داهتجالا ضارقلا ئوعدو شايقلا
 ةيرونلاىف امم اولمعي نا ليئارساىج ىلع ذخا ىذلا دهعلا دارملاو مهلقن # مهرسدا

 ةدابعلا ةدش هلا ريبج نبا نعو نزامللانع لقب ةديددش كلت تناكو ماكحالانم

 صاصقلانييعتكعيارمثلا نم ىهلع ةقاشلا ليعافالا نم 46 يلع تناكىتا|لالغالا وي
 لقوةساممتلاعضو» ضرقو ةئطاخلا ءاضعالاعطقو ةيدلاةمرحو آطتلاو دنعلاىف

 زاوجمدعو تبسلاىف لمتا كرو ضارقملاب سحتملابوثلا ضرقو ةبوتلا ىف سفنلا
 نيس ضرفو متانغلا قارحاو معللا نم قورعلاعبتتو سثانكلا ريغىف ةالصلا
 وا لعفلا عنم ىف لغلاب هيبدت اهريغو ةوكزال لاملاعبر فرصو ةليلو مونىف ةالص

 ىلعو مالسلاه يلع ىسو» ةعيرشىف هذه تناكو قنعلاىلا ديلا عمجت ىتلا لالغالاب

 هو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيدن ةعيرشىف ةخوسنم ىهو مالسلاو ةالصلا انيدن

 ىا هيهباونمآنيذلافؤإب ءاسمسلا ةلهسلا ةيفيئملاب تثعب مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقا

 م رقلاىف اذو قلطملادبب اعز ه رهاظلب ر هاظب شل صيصختلاف الاو ا هنا رهاظلا

 ا قفراا سو هيلع ىلاعت هللا ىبص هكا ناك ل يق 4+ ماحرالاعطق وناثوالا ةدابعل اًضيا

 ١ سمالادنع ظيلغتلاف مومملل نا ةظلغلاو فذعلاو نيعم صختلنا مصتلاو نيللاو

 | ريسي ناك مالسلاو ةالصلاهيلع ىنلاذا هركتم رهظ ناو ةعد. نيعم صخنشل ىبلاو

 | ديطسلام لكل قو + ةؤشرلاو ءابرلاو مل ااو كرسثلاك عرمشي مل الل لب مارا لكل

 مولع ةمرحم تناك ىتلا

 ريغو موحدا و مولحللا نم
 مهلع مرحبو )امم

 ءايشالا ىأإ ( تالا
 ةايملاكركلسا ىف تثبخ ىتلا

 رخل اورزتملا محومدلاو
 اهريغوةوشرلاواوررلاو

 هيلا كلا نم

 ليزي ىا ( عضيو )
 وا ادرفم مهرصأ مع

 مهلاقثاىا اعج- ,هراصآ

 مهني ىتلا دوهعلا ىهو
 0 نال مر تدو

 ىلا: نالغ الا ليفت
 رومالاىهو(مملع تناك

 مهلعتناك ىنلا ةديدشلا

 شفللا لت عبارمشلا ىف

 ةحص ىف ىا ةبوتلا ىف
 ءاضعالا عطقو ةبوتلا
 صاصقلانيعتو ةئطامخلا

 ًاطخواناكادع لتقلا ىف

 عض و ضرقو ةساحلا
 قادحاف والا دلل نم
 قورعلا يرحنو مانغلا

 تبسلاموب ميرحتو رحل ىف
 ضرفو هيف اولمجلال ناب

 مويلا ىف ةولص نيس
 اهزاوج مدعو ةليالاو
 لذ طاش لا
 ريغو ةوكزل لاملا نا

 ةقاشلا لاعالا ٠

 مهنع ماك كالذ عض وف

 نم كالذ

 ىا (« هاونمآ نيذلاف )

 مالببلا هيلع دمحت



 عم ىا 6 هعم لزناىذلا رونلا اوعبلاوإ هنيدولاعتدللا ةلكءالعاىلع فيسلاب (هرصنو) هوظعىا (هورنعو )

 00 ى!(كئلوازلإسو هيلع هللاىلصىنلا عابتا عمرونلا اوعبتاوا هيلع لزناىاهيلع هعمو نارعلا وهو هنول

 ريسفتىفاك ”ىسلك ةعساولا هتجرب ةنلالوخدو رانلا باذع نم 6 نوحفملا ه) ةفصلا هذهب مالسلا هيلع دمحم

 هللالوسرىتا سانلااهيااي لقت اهلبق ىتلاب هي 78 زيه- الصتم اضيا !افامالا ةروسىف ىلاعتهلوق اهنمو «نويعلا
 ىننل سما «اعيجج مكبلا
 أ مالسلاو ةالصلا ديلع
 نس ةلاسرلا ءامذا راهظاب

 اذ لوا وهو ساسكلا

 مالبلا هيلع هب ىدان

 | ليقو +ةكم لها دارملاو

 | ىب لك نا هلوزت ببس

 دمت ثعبو هه«وقىلا ثعب
 نيلناو سنالا عيجج ىلإ
 كلذ م نا ىلا عت هللا صاف

 سانلا اهباي لق هلوقب
 ال سانا عيجج دارملاف
 ةلالدب ةصاخ ةكم لها

 بصن وهو اعيجج هلوق
 ىا ركيلا نم لاخلا ىلع

 تاوعكا كمل ىذلا)
 ىذلا هلوق « ضرالاو

 زوجبو ف وذحءادنبمريخ

 ىنعاب ايوصنم نوكي نا
 فصولا لع ارجوا

 ال ىا ( وهالا هلا ال )
 كلام هند هءأوس دوبعم

 داو احلا لقا
 ىحر) مه ذارو مهقلاخ

 تاومالا ىحنو اندلاىف ءايحالا تيعو مولجا ىضقنا اذا ميمو ءاملا نم ىقلدلا ى < ىأ «تيمو

 ريزعتلا لصاو هوبظعو هورقو # ءورزعو 88 ماسو را لا لص دم
 حامرلاب ه«هورصنو# ميظعتلاو ةرصنلاب ءادعالا عنم انهو هلثم 0 ةعنل عنا 0

 ةرائتسال نآرقلا ىا هيهعم لزناىذلا رونلااوعتاو#8 اضيا ٍلاومالابو ماهسلاو

 هنم ماكحالا روهظاوا هن ةوبنلا روهظاوا نافرعلاو مولعلاو ناممالاب هب نمؤملابلق

 ةداعسب نوٌّرافلا هي نومفملا هكئلواوإي ىنال ريعذلاو اوعبتاب هعم قلعت زوحو
 مكيلا هللا ل وسر ىنا سانلااهياايلةوؤم اهلبق ىتلاب الصتم اضيا فارعالاىفو نيرادلا

 ًادتبمربخ ىذلا هلوق «ضرالاو تاوعلا كلم هلىذلاو# مهلا اذه ىلع باطالاو

 ءاف1خا نم هيفام قالو ةلاسرلا ىوعدىلع ليلد اذهل يق ةلالدلل ةهؤفصوأ فوذحم ا

 ضعب نه كلذ مهفنكم دقهن ىلاعتهللا نم ةدافملا ةيهولالا ىلع اليلد ن وكينا هتاف

 تاوعكلا كلم هلصتخا اذا هنامث لمأت هلرسرو هللاب اونم اف ىلاعت هلوق ىف عيرفتلا

 امهتيه ولا هل صتخا بطاخملا اع بسح ىلع صيصختلا و تانكملا عيجج ىنعي ضرالاو
 وهالاهلاال 9# هلوقب بقع اذلفاتدسفل هللاالا ةهل ١ ام«ءفناكول ىلاعتهلوق هيلا ريشي اوسح

 ىجحن هلوقىفو هريغال وهالا هلال وهناك ملاعلا كلم نم نافىواضيبلا لاق  تيعو ىب<#

 ىلع ردا وهف كال ذك ناك نمو ن زامل نعلقنو ةيهولالاب هداصتخال رب دعب دب هتيم و

 هنوك رك ذامتمزاللاو لعفلاب الوسر هنوك بولطملاناىمال هقلخ ىلا لسرلا لاسرا

 عوقولااماو طقف ناكمالا تايثا ةلدالا هذه لثمي بولاملا لاعب ناالا ةوقلابالوسر

 ةبسنلاب عيرفتلا * هلو-رو هللاب اوئماق * هلوق عيرفت رودي هءلعو ةرقلاب تباثف
 ىذلا ىئالا ىنلا 8 قباسلا ليوأتلاىلا اتصف لوسرلاىلا ةبسنااباماو رهاظهللاىلا

 دوهال اضيرعت نكب هقلخل ىديعواةيهل آلا بتدكلا عيج ءا هتايآ # هنالكو هللابزمؤي

 هلاوقا ميج ىف # هوعبتاو هيهلعابنالاو هب ناميالا ىلا ةيعادلا تافصلا هذه ءارجال

 ناعالارثا ءادتهالاءاجرلعج ىف نودتهت مكلما وو هصاوخ نمهنا لعامالا هلاعفاو |

 ةلالضلا ىف دعب وهف هعرسش مازتلا ىفهعبات لو هق لص نم نا ىلع هببل عابنالاو ا

 هللا ىلص هلوقك « نيملاعال ةجارالا كانلسرا امو 3 ءادنالا فو ىواضيبلاىف

  ةجرلاىف غلابموا ةج روذىادح رشق ىوانملالاق ةادهم هج رانا امنا مو هيلع ىلاعت

 «(ىنح)

 هنم ل زنا ىذلان آر لا ىا 4 هتاكو ) هقدصإ ىا « هللاب ن هول ىذلا مالا ى وهلا هلوسرو هللاب اونماق ) ةرخ الاف

 اهنمو)“ ةلالضلانه اودتبتنا ةداراىا «نودتبت مكلعلا) مالسلا هيلع ادمع ىنعيهنع كيهني و هبكرمايايف (هوعباورل

 قيرطىلا ,هادهثيح نينمؤمللىا «نيملاعلا ةج-رالا) دماب كانثعبامىا (كانلسراامو) ءاسنالا ةروسىف ىلاعتهلوق '



 أ 7و دس

 الانام ىنعملاف ثلذك هتاذو عفنلا اهللع بتي ام ةج- رلا نال اهنيع ىناك ىتح
 باخ ىبا نمو امنو ملفا هتاده لبق نف مهلا ىلاعت هللا اه ادها نيلاعالةجروذ

 ىثغ هلال اباذع ثعبا ملو ةجر تثعب اا ثيدح حرشيىف اضيا لةو سسخو

 مل باذعلاف انم امو امزفمو ةجحر ناكف ىلاعت هللا رون. هبلق رانتساو ةجرلاب

 ثيدخل ا رهاظ وه ونونمؤملا هدب عفتنملا نال نينم واب صتةخم وه ليق هنامث هتثعب دصش

 اضيا رفاكلل مامهنا امنع ىلاعتهللاىضر سابع نبا نعو اضيا ىناثلا لب لوالا

 موهفملاو لاصتسالاو فسللاو محملا عفرو باذعلا ريخأت ايندلا ىف مهل ةجر هلال

 نكل قللا قيرط امه هلايبل نيقيرفال ةج رهنوك ىلايملا عم قازاتفالا مالك نم

 ليقو ناو سناللىنعي ىدنق رعدلا نع ضايع ءافشىفلاقو هتبادهب دتهي مل رفاكلا
 دهعلا مدع عم ماللابا ىلحلا هللا ةغيص رهاظنم رهاظلا وهو لوقا قلخلا عج
 س وهيلع ىلاعتهللاىل_صىنلا نا اضيا ءافشلاىف امةكئالملا لعديف سنجلاليلدو

 تنك من لاق ”ىئث ةجرلا هذه نه كباصا له ماللا هيلع لب ارب لاق

 شرعلا ىذ دنع ةوق ىذ ىلاعت هلو ىلع ىلاعت هللا ءانل تنماف ةبقاعلا ىثخا

 ةيئالطسقلا بهاوملا ىفاامل مالسلا مهيلع ءايبنالا لكشيو .نيما مث عاطم نيكم
 انين ح ورب هعافشتساو مالسلا هيلعمدآ لسوت وه امنا ماليلاهيلع مدآ ةبوتلوبقنا

 باوباةبتع ىلعا ىلع هيتكو هعساب هعمأن رق ىلاعت هنا رك ذتنبح سو هيلع ىلاعتدللا ىلص
 حاكنلات قو ءاوحن لوانتلادارانيح مالسلاهيلع مدآ نا بتكلا ضعب ىفو نانجلا

 مالسلا وةالصلا هيلع دم ىلء ىلصت نااهرهم لاقف رهملل مالسلاهيلع ليئاربج هعنم
 دجرو علا رتعاقعب نوعفشم ءايدنالا عيجج ما ناو هل تلح لعفن تاره 22

 تاص رعلالهاناامهريغو ناو سناللدج-ر هنوك ليقوليقاذك مهبل ةجرذمالا

 نم.ةعافشلا نوكتف ىن لك ن٠ نوفعشتسي قرعلاف سعما :رآرخ دادتشا نح ١

 كالمنيع هنا ىورام وت نيطايشا) ةجار هنوك ليقو رافكلاو ناو تارشملاو

 كدعو لع كتجر نم :,ىمرح الف, ملابعلا ةلجن نم ىلا تاغتشإ ف!
 باودلاومل ةجر هنوكاما ليقو ملسو هيلع ىلاعت هّللاىلص هتمرحب هنم ضلخف

 بيس مالسلاوةالصلاه يلع هتدالو ةنسىف مقو ىلا مظعلا طسقلا عفردلا ىورالف

 ىف لبق الف كالفالل ةجر هنوكاماو هلاعدب عفدني طصق عقو الك اضياو هتدالو

 مالسلاو ةالصلاةيلَغ :همودق نم .كالقالا فاسشتسا ببس هنا جارعلا تنل
 مالا ىفهلثع عقب ىذلا نايصعلاب يسب ضرالا ىلع باذعلا عنلف ضرالل هنوكاماو

 اا اهب جامصحالا ليقناف «ءرمانع نوفلاخم نيذلارزخلفو# رونلاىفو ةيضاملا

 ىواضيبلا لاق دقو سو هيلع ىلاعت هللا لص لوسرلا ىلا رييضلا عوجر نيعن اذاهتي

 لور رس ىرحالا قاسم لك ملا عطقن. الة رم موب لك هيلع برضي سلبا ىلع

 ريخأت, نيرفاكللو ةنملا
 الا مهنع باذعلا
 مالسلا هيلع هلنوكو

 هنال رهاظ نيملاعل ةجز

 نامزى ثعب مالسلا هيلع
 نم ةنثفلا روهظو ةزفلا

 ابجوم ىلا ةيصعملا و رفكلا
 ملا هلق ءاخ كالهلا

 في رسثلا عرسشلاب مالسلاو

 لطابلاو قا نبب قرفملا

 قل ليبسىلا سانلااءدو
 هثعبم راصف هيلا ,هدشراو

 كالهلا نمانامامالسلا هيلع
 ايداه و نيملاعإ ةجرو

 نيذملل اعيفشو نيلضملل

 حرش ونويعلا ريسفن ىفاك

 هلوق اهنمو * قيفوتلا

 رذحاف) رونلا ةروسىف

 نولي ىا(نوفلاخينذلا
 (همما نعر) نيضورمم
 دهن ماو هلللا معا نع ىأ

 مالسلاو ةال_صلا هيلع

 ةدباز نع ليقو٠



 لبيقو ةرخآلاىف (ملاباذع مهبيصيوا) -ه م١٠ ]هه ايئدلاىف ةنحلا ةنتفلاو رذحيلوعفم (ةنتف ,ميصتنا)

 لوطا لعفلا هلال

 ريس ف. 5 ثئاصق وأ

 ىلاعتهلوق اهنمو + ميشلا
 دقلا) بازخالا ةروسف

 نوقئانملا اهيا ( مكل ناك

 ردقملا مسقلاباوجماللا

 ىف مكلناكدقل هللاوىأ

 هسفنف ىأ (هللال وسر
 مذب ( ةنسح ةوسا )

 ةودق ىااه مك و تلال

 | ىدتش وام. ىب وين ااهقح نم
 هيلع هنال.ةاضاوملا نعو
 لاتقلا ىف كاساو مالسلا

 هتيعأب رت رس الك ىتح هسفنب
 نودتقنالإفههجو حرجو

 نوربصتالو هلعشو هن
 «(هللاا وج رناكنأ) هعم

 نوجرب ىأ مكل نم لدي

 نوفا وا هللال ضف

 ىذلا « ةرخ آلامويلا )

 رك ذو )هتج روهللامون وه
 ىف (اريثك ) اركذ (هللا

 هلاوحاو هتاقوا عبج

 فانك تلقلاو :ناسللا

 هلوقاهنم و* نويعلاريسفت

 بازحالا ةروسىف ىلاعت
 انا ىنلا اهبااي ) اضيا
 لاح «(ادهاش كانل سرا

 كانلسرا فاكنه ةردقم

 تقو ,ملع هلةداهشال هنال

 وطعم ىا لا رألا

 لسرلاو كتما ىلع كتدابش

 ةنجلاب (ارسشب هو غالبلاب
 هرسيتب ىا (هنذابإ هتعاط ىلا ءامدلاب انوذآم ىا 6 هللاىلا ايعادو )رانلاب ( اريذنو )

 عم جال مي ولتلاف لاقدقو لوسرلابناج مججريذاب لوسرأل وا هللاريعلا هريغو
 اضيا حيولتلا فلاقانلق مجرئالب جب الف ىناعملاج-ازت ىف كزيشلاكهناو لاحالا

 هذه نم مزاللاو ةنسلاب تنثام قلطم بولطملا ليق ناف * تاه.شلاب تبثن تادابعلا

 ذا ةدكؤملا ةنسلاو بدنلا نم هريغال لوسرلا ما نم موهفملا بوجولاوه آلا
 نم دوصقملا نوك زوحي انلق + بدنلاو ةنسلا كرت ىلع بتزريال باذعلاو ةنتفلا

 ىا ةلصنع ةظفل ليق ماعلا مزلتسي صاخلا وا بولطملاضعب رامتعاب لالدتسالا

 الث ىا رذحب لوعفم ايندلا ىف ه#ةنتف مهبيصت نا وف ضارعالا ىتءم نيعضتل ةدئاز

 طبلستو لاوهاو لزالزوا ةبوقع وا دلولاو سفنلاو لاملاىف ةنحموا ءالب مهبيصي

 بولقلا عبطوا فورعملا نع بلقلا ةوسقوا اجاردتسا ميلا غابسا وا رتاج ناطلس

 وحت هءقحينا دعسالو مالسلادبع نبانع لقن اذك ركملا راركتو ةيصعملا ىلع

 نم هللا ذوعن اهوحو دارحلاك تارضملا طيلستو رطملا سبحو ءالغلاو طحمتلا

 ةارعالا ف عيجو ملؤم « ملا باذع معيصيوا اناغ تاس انها نوبت

 لق هللاو ىامسق ةئطوت ماللا # مكل ناكدقل 8 بازحالاىفو لتقلاوه لبقو
 هءاودتقاىا ةلاص ةودق ىا # ةنسح ةوسا هللالوسرىف # نيقفانملا باطملا

 مالسلاو ةالصلاهيلع هسفنك هدادش ربصو هفلح مدعو هنيدرصن. انسح ءادنقا

 ربصف ىذالانم بورضب ىذواو هع لتقو ههجو حرجو هتيعابر ترسك ذا
 ناك نا نزاكللا هلق هتنسب اونتساو اضيا كلذك متنا اولعفاف هسفنب كلذ خاسو

 ىواضتلا ىف اك اهل ةفص وا ةنسلل ةلصهجوالال.] مكل نم لدب لد ه«هللاوجرب

 5 رخآلا عت ىا «رخآلاموءلاو# هباسح نوفا واليقءءاقلو هللا باوث ىا

 هلاوحاو هتاقوا عيجىف # اريثك هللاركذو 8 ءازملا هيف ىذلا ثعبلاءون ىشخي

 نرةوىواضيبلالاةنطاوملاعيمج ىفو ءارضلاو ءارسلا ىف ام#وا بلقلا وا ناسللاب

 هجوكلذك ناكنم لوسرلاىموملاناف ةعاطلا ةمزالمل ةيدؤملا ركذلاةرثك ءاحرلاب

 010101 هلوق ةراششا نموا روكذملا داقملا ىمالاب بح اما بولطملاىلع هتلالد |

 ةنسلاب ماصتعا هللا لو_-رب .نسحلا ءادتقالا الثم هيجوتلا لصاخل خلا هللاوجرب

 5 رهاظف ىرزغصلااما بجاو ماصتعالا ثلاثلا لكشلا نم جنيف بجاو ءادتقالاو

 هتنسن اونتسا ماو انسح ءادنقا اودنقارما ةنسحةوساهلوق نمضتلف ىركلااماو

 « ادعاش كانلسراانا ىنلااهيااب 8 بازحالا فو هيلاراشملا مادجو هيلع سقو

 # ارشبءو  انتينادحول ادهاش ليقو ةعقاموي ةفاك قلخلل وا غيلشلاب لسرلل

 انتمتنب وا رانلاب بذكنمل «اربذنو#9 ةنإلاب نمانمل وا اناضرب نينسححالوا انتجسرب

 | ايعاد وا هللاةدابعىلا وا ىلاعتهّللاب نامالاىلا هللا ىلاايعادو## انباقعب ةاصعلاوا

 ةوعدلاريسيتب وا هنذاب لزتملا نآرقلابوا هلعب وا ءمماب هي هنذاب# هللابابىلا قلما

 ىلا كرششلا لها ةوعدنال هسدق بانجنم ةنوعمالا ىأتال بعص ما هناب اناذنا

 «(ديحوتلا)



 ندا ناف ردعتم كلاملقح ىف لوخدلانال هلريعتسا رامئاو انمك هيلا ىلا ايعادو هلوش لصح دق هنالسستاا نذألا ريعتسا

 رذعتلاو ةيوعصلا ةبافؤف رع كليح وت :لاىلا هل نقلالها ءامدن ال كالذ و هبد ليسا هنال هيض وم نذالا عضوف صد و لهن

 ىا هروتفل * ىذب الام حجاسلا ن م نال ةرانالاب هفصو 9 ملا 1 ارب ي :ماحارسور) لهس هللا نذاب ناك اذاف

 ليقورينم جارساذىا انيبم اياتكىا ه# |رينماج ام« ولغة ب وعصلا ةياغ ىف مما ديحوتلا

 لاق سفنلا تالظ مهلع اريثمسثالاراوناىلا هلايداهوا انئرضل ةرهاظ ةجاجارسو

 نعو رئاصبلار اونا هروننم سيتقتو ةلاهملا تالظ ىف هءءاضتس ارينم ىواضيبلا

 ىل< 5 نولاضلا هبىدتها و كسشلا تالظ ه.الج هنال اريثم احارس هاعس امنا نزاقلخا

 جارسلار ون. دعاكرباصبلا رون هنو روني هللادماىا ليقو ريزملا جارسلابلمالا مالظ

 هع دج وى ليق هروتفل ؟ىضيالام 50 نال ةرانالاب 0 راصيالار ون

 ذخؤيج ارسلارونو ء شا هنما نخؤرال وشل اروننا وه رونا سعل اناعم جارسسلاب

 موحيااراونا اضياو سعثلا نم دافتسم رمتلارون ناب هيلع درواو ةريثك راونا' هنم

 ىلاعت هلوق ليلد» سعثلا وه جبارسلا نم دارملاناب هجولا ىف ليقف ضعبلا ىأر ىلع

 هلت وثال سلفي لوق سعثلا نم 0 رون ةدافتسانالوقا + احارسس ملا انلعجو +
 امطاقتو ام« راقثو ريعلاو سعشثل اجورب فرع ناوهاما هنويثق مسولو عرشلايف

 ! م“ ىطتقو ىلع نارقلا تايطاخم تكلا دحاو دعي دحاو هيلا 2 اذهو

 داسؤ نين ء باغالاو ,عالا ىلع ةغللاو فرعلاقق قولي درفملاو رك الاؤا لكلا

 ةياازملاو ةيمكالاىف ررقتاك تايثدملانم اهنوكل ناكماال هناف مولا راونا لاح

 مث: بارسسلاب سهلا نو ه ريبعت هجوولا مارملانم داراام ميلست دعب مالكلا عج 1

 هصاصتخاوذخالا ةاوهسو ةدرقةلاوهجارسلاب هتيم“ ىف هيجولا هجولالعل لوقا

 تاز>الاىفو اهو وعافتنالا دصق تقو هداهاو نونمؤلاوهو لكلا نود ضععبلل

 ةرخآآلاىفو اديج- ايندلاىف شيعب هايظع ازوفزاف دقف هلوسرو هللاعطي نموؤ#

 لام ا ورسسف وددق لوسارلا ن1[! و رشا ىف ون. رادلا ةداعسب رفظا ىنعي اذيعس

 فنصملا ىلع در نكل هربغو لولغلا نم اوهتاف هنع ماهنامو 3 *”ىئلاو نونغلا

 نيرمالا دحاف ههنغلا وب صتخم نيرسفملا ريسسفتو قلطملا 0 بولطلاانا

 قلطم سف هناف هللاوقتاو# هلوق ةظحالع ةلصاح ةلالدلا ل 9 وا فنصملا

 عبس هذهف اقلطم هفلاخ نم 6 باقعلا دب دش هللانا # هلوق اذكو لوس رلا ةفلاخم

 هرايتخاو فنصملا أ رقتسا ىلع اضياهيلع ثيداحالااماو ةنسلابماصتعالل هنأ ةرشع

 نع 8 دوادونا هجرخاام ه# د فه لوالا ه6رابخالا# هلوةىهو اندحنورشعف

 هللا ل وسر انب ىبص لاقدنا امنع ىلاعتهّللا ىضر ةيراسنبا# نيعلارسسكب 5 ضايرعلا

 ظفللا نيسحتل ةمعقم تاذ ةظفلوام وب سفنىا :#«موهتاذ سو هيلع ىلاعت هللا لص

 هجو كارويظب ميم ة ةدارا وان

 م”نيدلاىف كب ىدتهي
 ىف 3 جارسلاب ىدتهب

 نويعلا ريسفت ىفاك مالظلا

 ىف ىلاعت هلوق اهنمو *

 اضبا باز>الا ةروس

 هلوسرو هللاعطي نمور
 ا (اهظع ازوفزاف دقف

 هنولطم ةناغ هدنع لابام

 اهنمو٠ ةرخ آلاوايندلا ف

 سئملاةروس ىف ىلاعتهلوق
 6هوذذفلوسرلاكاناامو)

 نونم ؤملااهبادوك اظعاىا

 اكو ريع والا ذلإ نم
 ىا 6اوهتناف هنع مكين

 (هللاوشناو) هنعاوعنتما

 ديدش هللا ناب هتفلاخم نم

 ىفاك ءاصع نم (باقعلا

 قحال مث * نورعلا ريسفت

 تارالا هذه .نآ كنلع
 بوجو ىلع ةلالدماظعلا

 ةنس ماصتعالاوكسقلا
 مالسلاوةالصلا هيلع ىنلا
 نم كل تل اميث لماتف

 الو رارشالاو تققتلا

 رار كشلا لحام 15

 4 راج الار نار عالاو

 هنع ةدراولا رابخالا ىا

 ناي ىف مالسلا هيلع

 كسمتلاو ماصتعالابوجو
 ةيراسنبضايرعلانغ ال (دإ) هلوش هلزومرملا دوادونا (ل ١١ ةّقبرب ) هجرخااماهنف *انههةروكذملاىه ةنسلاب

 نيم تديز رق فم تاذ ةظفل وا مون سفن ىا (موهتاذ مهو 4 .اعدللا بص هللا ل وسر انب ىبص لاق هنا هنع ىلاعت هللا ىذر

 تاذو ةره تاذ لثم همسا ىلا ىم“لا ةفاضا ليبق نم وا ديك أتلاو ظفللا



 0ك
ْ 

 'اواولا تبلقف توذ راصف اهنع ءانلا ضوعفوذ قبو ءايلا تفذخل ىوذ اهلضا وذ ثنؤم لصالاىف ىهو ةليل

 ' ةلقتسملا ءامسالا ىر# تيرجاو ةيفصولاو ةفاضالا نع تعطق دقو تاذ تراضف اهلبقام حاتفناو اهكرحأ افلا

 ١ لباشام ىلعو ةيجراملاا هتوه ىلعو ”ىثلا ةقيقح ىلع قاطيدقىهو ءايلا تابئاب ىتاذ اهلا ةبسنلا ىف لاب اذلو

 | 11| الل لقأ م قيفوتلاو بهاولاف اك تَتْويَو ركذ. اذلو “ىتثلاو سفنلا لامعتسالبعتسيو فصولا
 ال نوكي اما لابقالا ذا ةدكؤم لاح ( ههجوب ال بهاوملاف اك مثب ربعتلا ةمكح هتاكو هراكذاو هتالص
  ةظع ومىا رهظملاىفاكةرفانلا عابطلاب ربو ه5 ]ؤ- ةيساقلابولقلا نيلي مالك ظعولا (هغيلب ةظعومانظعوف)

 ىوذ اهلصاوذ ثنؤمو ةرم تاذ لثم هعماىلا ى لا ةفاضا ٠ نموا نك ًانلاو دا ده هبل

 |0000 ١ بله توذ تراضفاهنع ءانلاضوعو وذ قيف هنم ءايلاتذخف | 10 ا
 لاقي كلذلو ةلقنسملا ءاعمالا ىرحم تيرجاو ةيقصولاو ةفاضالانع تءامقدقو تاذ | 00 1 1 ١

 فصولالباشامىلعوهت وهو “ىثلاة يهام ىلع قلطت دق وءاتلا تايئابىناذ اهلا ةبسنلا ىف 9 2 7 ُ
 ليف مانع لبقا تهب هاوملا نعاذكث نؤيوركذياذلو *ىبثلاو سفنلا لامعتسا لمعتسيو | © د“ ( ع
 راكذالاءذهىف ردابتملانا نال راكذالادعبلابقالا نا مث ظفلدج و ىف بهاوملا نعال 5 بدو (نويعلا

 / كشالو تاريبكتلاو تاديملاو تابسللا نم ثراوتملا نونسملا فراعتملا وهام يقيد اذإ نينا لوو
 نيف وكلا نع لقناكءافلا نعم هنالاقينا دعبالو اهدنعلب اهدعب سيل لابقالانا | 0-7 1
 نيطنم ناسنالا قلخأديو وحنىفاكةلهم انهدل ساو وا شفخالا نع لقناكرسقموا | 0

 زيظع ه6 ةظعوم انظع وف # د لاح هه ههجول# لماتف ةلالسنم هلسن لعج م ظ ياللا نالوا

 مالكب وا ةلماكدمات ةظعوم واهعصف غياب مالكي وااهيف رصاق ريغادمت# ىا#يةغيلبؤل |
 ليقو ءاكبلانم اهعمدلاسه#نويعلا اهف تف رذؤإف هتحاصفعم لالا ىضت#لل قباطم (["

 ىنعمب مدا سكب تلج و وف ةرهىف 3 تنالع سدح فاح (ةسيعلل مقابل

 فالخ هماقغاةدشل نب رضاها نم## لجر لاةفبواقلا قهاضيا ةيليلعت# اهنم زي ف وما
 ةظعومىهوا عدوم ةظعوكىاه# عدوم ةظعومةظعولا ذ ذهن 5ك 0 هنداع

 اصر>وهرااط رف جايتحالا تياغاهلا جاتحي مب اصنب رفسلاةدا راني>هلايعو هلهال عدوم

 ١ عدومى ا ىوانالالاق عدوم ةالص ىلص ريغصلا عمال ثيادح ىف اك هدعب قضيب الناديلع | ا

 | ةاذكي شوعرالهنا لعينم ةالص ص ىنعي ليقو ءالومىلا رئاسو هرمت عدوم هاوهل | ل500 4
 "غرفتي نا ظعاولا ىغبني هنا هيبنتثيدا ىف مث ةالصلا ماكحا ماكحا ىف غارفتماب لصيف | دلل
 تماح نا حلل دك
 هلك نم(بولقلاهن)
 موقلانم «لجر لاقف)

 قىرد> اذا عمدلا فرذو

 ع «عمدلا ىرخ نب ,بعلا ىف تالذ

 !كالملا ني الاقة«بها وما ىف

 ةظعوم نم نويعلات لاس

 نوكبةىف 1 ا نااهيلع

 ٌ ىر م - 1 تالا ليبق 3م

 هددت ىف و تهاوملا قو

 4 1 ىفث اهنم لد اهيف

 ا انايحا ديدشتلاو فيولا زوحيدناو كلذديبقتو هيلانوجا ام "دقاق 0

 " هللا ىوقتب مكيص والاقؤإل ةيصولادهعلا سوماقلا ىف لاقان صوتا اهني لادهءتاذافو#

 ١ هلك مالا 10 هنافهلوشب رخآىفو “ىشلك سأر هنافهلوش هللعرخآ ثيدحىفو
 هو انعم“ اولاقنيذلاكاونوكتالو ىلاعت هلوقك رومالا ةالول##ةعاطلاو معكاوو) 0 ا

 م ل 34 و وصد رو 4 اعل 2ك 6 هللالوسزاي)

 0 (نوععال) كناكف دبعب ناكمىلا رفسلا دارا نيح هلاعو هلهال عدوم ىا ةفاضالاب «عدوم ةظعوم

 6 انيلا دهعت اذا ) هداز هجاوخ ةشاحىف كلملا نبا هركاذ ةظعولملاق مالسلا هيلع هتغلابم ن 0 امل اهبانعدوت

 لصف مالسلا هيلع« لاقرإ ل لعفال امدقم ال وعفم ”ىشىا ىنءع اذام نو 5 زوجنوان :يصوتو نمت د اف ا

 اع ظفحملاو ةنايصلاب ىا( هللا وقتب مكيصوأ) كلذريغوا خارتوابيقعتنم هلاحال باوملا ناب دصقلا ناللعفلا

 ةعاطلاو م لع نيمالا ءارمهالا 0 (ةعاطلاو عمتلاو) تاغردناو تامرهلا نم هطخغ»و هللا باذع بجو



 1 ا
1 

 ناوىا ايش هساوح ألم ع ناك ناو ( 8 4ك .صعم ىف قولطحلل ةعاطال ذا هربغ نود فيرمثلا عرمشللا قفاو اهيف !!

 كالملا نال عرشلا ف ةعاطلاو بل انجاو هناف ىثدملا ديعلاك مكس ايف اليلذ اريقح مكيلع ىإوملا ريمالا ثالذ ناك ظ

 تبهنال هللاو قح ريغب ءامدلا 0 ضر داسفلا ىلا ا كود 2 ةهدابع نم ءاشب نم هول للا ٠

 ا كيفو + داسفلا 17 37
 كيلا ,1٠ لم. دراو | تتولد سب مال ادع ناكنا زف لافااخا نالوا“ تلا ل ا / ناكل ع! ةايشيح | كك تمائا نال م نذلف لاقب ن وشل
 ماكحلا ةعاط ىلع هغلابملاو أ 3 ىلء همها ناكنا اذه نكل ةعاطلا مكيلع بحي ىثرطا ديعلاك اليلذ اريقح كريما

 5 ١ 40 0 ةعاطابر وم ام لكو 3 وأ ملا قلاق قى 1 .صعم ىف قو ىلؤملل د هع اطالفالاو عرمشلا
 دي "َ' ا وع ارد 8 ا 1 3 ا :

 هنأف قءاقلا(| ريدك نال | ميك ءداسق ىلا هلايصع ىدا ناف عرشلا لع نكن ل نان اهنا عدلا كلل
 قاس ريعذلاو 0 ل ل اذاكو 3 1 و هاف ررضلا نم ص العلل بكتريفخالا رداد اضا هيف عيطيف

 1 يه 1 0 نم موهغلاو هابشالا فاك نيت وافتم نبت دسم لك ىق

 شرعي شاع نم هبموز ١ وح م كداو هلاثا هن 0 توت كالذا ةيعاد زئوطلصمل مامالا

 هلعاق دأ عاوز اذا ّ رها /| د رشد " اعزب -|ىريدشف م 0 ,ثعي نمل ناش لا ىا هيهنافؤإم هلوش هليلعت

 ىريسف هلوذو نق ريد ا

 لعافو لابقَتَس اللنيسلاو

 قايسلا نمو اههتع 1 5 ىلع فاك ةفالخلا ساق ىا"قاسلا نم

 ندم لاقام لثم عقودقو مهريغو ءاوهالا لها تانيفدلك ر هدا قاطمىف ىأإ 0

 | ءابلا هى )ا 7 ٍاسبول# اومزلا ىا هي ركلعف له تارحملا نم تاب.غلانع رابخالاليبق نم
 - اَض | <. د دك 5

 ترد ا رح يا | رهاظو قاطملا ف مالكلا نكل ةنسلابءاصتعالاب وجو ىف حسد اذهف هن اتللةداز

 ١ ديقلاوا ةيولوإلاق يرطب قلطملاماهفنا لاش نا الا فالتخالادنغ هن وك ىطتقل اذه

 هنع بوذملا ةءيغا ريغلانع ةبايللا ةفالللا بغارلانعو مظعالاناطلسلا ةفيلخلا

 ةلدعاو ؛ريصبلا ةنؤرم

 ظرعشا.ءازج مزطا ل ىف
 ةنطظرتلاةل+اوروكذملا

 عفرلا ل ىف اهئازجعم
 مم ىهو ناربخ هناىلع | دارماو هلايلوا هللا فاذذسا ريخالا ىلعو فاذتسملا فيرمةثؤا: هزحت وا ةتوم وا

 اهللحمال اهريخو ايمسإ | نوثالثىدعب ةفالللا سو هيلعىلاعت هللاىلص هلوق اهلا راشا ىتلا ةلءاكلا ةفالكلا

 عضومىف بارغالا نم || اوراسنا مهدعبنم نب وح نم لبق اذ هتعلاعتةللاىضر لعدد تلات |

 عقيس ىنعي اهلبقال ليلعتلا | رخ آلا همضءب سف ثيداحا ضعبذا صنلا ةلباقم ىف ىأرلاكف ةينآلا فاص والا نموهتريس

 للم نم فالتخالا | دازيدقو اكلمزوكي مثدياورىفوثالذدعب ثالم مهل وة نم روك ذملا ثيدملا رخآآ نا ىلع

 اداقتعا ىعدب لك ىتُش | فالتخالادنع عجرملالبق ناف ثيدملا اذهليذمئاليال اضياو كاذنعىبأيادوضع

 هنسلا لها داقتعا ريغ | لءالوتاةنسلا صيصخته جو افةيعرمشلا ةعبرالاةلدالا عومي لب طقف ةنيسلا ىلا سيل

 0 0 رلا «نيدشارلا8 اسايقولو ىتقبرطبىا ازاحمولو اهب ةنسلال وعش بسحب كالذ

 0 00 ظ لومفملا ةغيص «6نييدهملاإ# سوماقلا ىف اي هيفبلصت عم قالا قيرط ىلع ةءءاقتسالا

 ١ تك ظ سما ةلع ىلا ةراشا نيفصولا نيذهنا ىنيال اودتهاف ىلاعت هللا رهاده ىا ليق

 عدبلا رهظيو ةعامجلاو

 هنا معم ةلج ند اذهو

 لاخلا عقاو م لع اذا ىا (قىنسب مكيلعف) كلملانءباو ق.فوتلاىفاك ريخا ([ تعقوف هد ل تابيغملا نع نإ ثيح

 ءافاذخا هذسو 0 داشرلا مهمو دادسلا نكس ن عا واضت دامك كدا حالا كالذ عوفودنع اهب || وكيك قلب اومزالف

 مسو هيلع ىلاعت هللا لص ىننلا ةيوص ةكرب نيبملا قححا هللا مهاده نيذلا )» نييدهملا ندشارلا"

0 



 ىدعل هقالطنالاق مالسلا هيلع هنال نيعجح | مهيلع ىلاعت هللاناوض ر ىلع و نامعو رعو ركبولا ةعيرالا ءافاملا يه لق #*

 مهناف ماكح الا ف نيدهسجيلا مالسال اة | نم مهتريس راسنمو ,هليقو هنع ىل اعتهّللا ىض رىلع هق الح 0 دقو ةنسنوثلث

 كلملانءا حزشىفاك قالا قاما داشراو -هأ 4 نءدلاءالعاو قححا ءايحاىف مالسلا هيلع لودسرلا ءافلخ

 «اهب اوكسمت ) عباصنل
 اهيلعاوضعو) ةئملابىأ

 *ىشثلا ىلع ضعلا (ذجاونلاب
 ذجاونلا ونائسالاب هكسم

 وهو ذيلانم ذجان مج
 ىتلا ذجاونلاب ضعلا ةدش

 اذهوةعب رالا باينالا ىه

 كسلا ىفةغلابملا نعةيانك
 12015 يع ىلا دك
 هيلعانيعتسم ”ىثلاب كسع

 اي ةظفاسحلا دايز هنانسا
 ليلد هيفو * كاللانباىف

 ىلع قاطيدق ةنسلا نا ىلع

 الوق ةباككلا نم ردصام

 روهشم ريغناكناوالعفو

 ىبائسلل دياقلانا ىلعو

 بهذم وه بحجاو

 ىفاشلا افالخ ةيفنملا

 مكاياو )لوصالا ىف ررقتامل

 ىا © رومالا تاثدحمو

 تاندحم نم ركسفنا اوهتا

 اهنتك دو ةنال ءلازاومالا

 سثلالوضا
 نىآتاو مكسفنا نع رومالا

 ىلعاهيبنت ريذحملا ةغيصي
 ىلع بج اواهنم .رذحل انا

 ىلع هيب و ثح دف وروفلا

 ناف)ةينسلا ةنسلاب كسلا
 هعدب لكوةعدب ثدحم لك

 حرش ركذ « ةلالض

 تاندح وةعب

 | ىاهياهب اوكسمتإ هلوشب هيلاراشملا مالا ضعبل ديهيو ءاقلملاىلا ةيسنلاب قباسلا |
 ةنسلاب ذخالا ةبوعصل ديك أتو تيبثت ةدايزل ريركت هناك نيتنسلانم ةدحاو لك |

 ءافلملا ةنس ذات لق ناف +رهسفنا ءاقلتنمال اهنماهذخاو مالسلاو ةالصلاهيلع هتنس |

 لك ةنس ذاختا ىضتقي ىناثلاىلعوءافلدلا راس ىرجاضياو مهتفالخ لبقامىلا |

 نم دحا صاصتخالا اذهب لّس مل ثلاثلا ىلعو ةفيلخ نكيمل ولو ادشار ناكنم |

 روك كلف « قاسلاو قابسلا متاليال ةيداعلا رومالاماظن ريبدتو ةشدلا ةسايسلاك |

 ناو سايقلا فلاخناو ديلقتلابو جو حالا ناكناو ةيفنمل | دنع قالخ كالذنا |

 قافتا هيف تيئام لك اولاق من اماججا بحي ,هفالخ مدع ةيمولعم دنع اماو اءاجحا |

 ذخالا اورذحاو اوقتا ىا هرومالا تاثدحمو ماياوؤ# هب ءادتقالا بحي نيؤيشلا |

 ىلااءافلخ انس عوجرىلا ةراشا ريعضلا دارفا فوريثكلا فالتخالادنع اصوصخ

 ةبسنلاب ذاحالا مدع مزاي لوالاىلعف امهعوميل وا نيدشار مهل وكلوا ءافلخ مهن كلا

 ىبناك وىبامكك نيب قرفالب ىباكتلا بهذم قلطمىف مهمالك لب نيياوصالاو ءاهقفلا

2 : 112 : 5 
 ةفالخا روماب صخولو ميما فد هيكل مهعاججا عاججالا طيش دق عل

 ىندلاىلا ةراشا لوسرلا ةنس وا ةيداعلاو ةيئيدلا رومالا نم امهعوجت نوكينا

 دشرلا ىلع مهن وكب مهآدبقم مهتبعم ناىلا ةراشا نافصولاو ىداعلاىلا ءافلخل اةنسو

 ١ كتتنالا رئسقتملا ةنسلا قلطم ىا  اهيلع وضعو © لمأت هيف دعبو ةماقتسالاو

 ' ىتلا وا بايالاىه وا ةعبراىهو سارضالا ىصآا ىه ه#ذجاونلاب8 نيتنسلا

 ١ سوماقلا ف اذك اهب ضعلاةدش ذحتلاو ةذجان مج اهلكس ارمذالا ىهوا باينالا ىلت

 ةنسلاب كسلا باعتا ةياغىلا ةراشا هيفو نيدلامماىف كاسمت«الا ةدشىف لثموهو

 بعتو قلحا هلك بعصتو نيفلالاعم نيدهاجلانوكي ذئيح هنال نامزلارخآىف

 ىف [ك ىفاشل افالخ اندنع وهاك ىباععا ديلقت بوجوىلع ليلد هيفليق لالحلا ىف

 لوصالاىف روك ذلاناوىباحتلاال ءافلخلل ىه امئا ةلالّدلاناتفرعدق لوقالوصالا

 بحبي لف مهنالخ ةيمولعم ديدع اماو مهتافوو مهنالخ ةيمولعم مدع دنع تلد

 لصفيسو عراشلا نم نذالاب اهل ةراشاال ىتلا ةثداملا رومالا نم نيتذسلانبت اهريغب

 نكل نيتمدقلا روكذم لوا لكش اذه ه؟ةلالض ةعدبلكو ةعدب ثدح لكن افإ#

 ذا ديفم سيل نيدلاب صيصخلاو ابصتسمو ابجاوو احابم نوكت دق ةعدبلاناب لكشب

 تايداعلا ىف رهظت امنا هدافو ةيعرش ماكحا اهنال نيدلا ماىفىه امنا ماسقالا هذه

 2" .(قوإ لدالو نيعباتلاالو ةباككلادهعىف نوكينا ريغنم نيدلاىف ثدحلاوه ةمومذملا ةعدبلا دصاقملا

 كلتىف كلذ لئالد مايقل حابملاوا تودنملاوأ بجاولا اهنم نا ند ىبايسام فالاح الف ىهتا ىعرشلدد هيلع



 نالف ىرغصلاناباما ةلالض ثدحم لك نا لوالا لكشلا نم جيتني ىزاججلا دانسالا ىلع +رانلا ف ةلالض لكو * دش ىو

 ىلع همالك لك اذه لمأتف ةعدب وهف هدعب ثدحاام لكو سو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلادعب ثدحاام وه ثدحملا

 لودفلاو تايلالا ىوذ ىلع لوقعلا ءافك# نم ضعب انهه هيلع ضّررعا مث + هماهلاو هللانوءب همام قفو

 تاداعلاوتايلم ءاا وتايداقتعالا نم ةئالثلا ماسقالاب الماش ناك ناو ةلالض ةعدب لك هلوق ىهو ىربكلااما لاقو

 هلوقو ٠ ثيدملا نسح هللادنع وهف انسج نولسملا ءآرامو مالسلا هيلع هلوق هل صصخلاو صوصخم مام هنكل

 سيل اهناف انسح نولسلا اهارب ىتلا تانسملاو تاريملا سنج نم ناكام اهنم جرف ةلالضلاىلع ىتما عمتجتال
 بئاذرلا ةالصكو ةوبنلا تايثاو ىلاعت هللا قح ىف تاهيزنتلاك نيثدللا نيذهل ةبوثمو ةنسح ىهلب لالضإ

 ةيقوصلا عاقجاكو ناملالاب نآرقلا ةءارقو ةبطخلا ءانثا ىف نيمأتلاو ةيضرنلاو ةيلصتلكو ةعاجلاب ردقلاو ارا
 بيقع ةكلا_صلااكو سارعلاو ةزانملا مادق ركذلاكو مهدجوو مهتارودو مهر ركدو دجاسللاو اياؤزلا ىف

 ءانيو ءاعدال امايا اهدنع سواملاو هربق دنع ةرقبوا ةاش ميزو دجاسملاىف لاؤسلاو دايعالاو عمجاو تاولصلا

 كلذ لك اهريغو نامزلا اذهىف سانلادنع ةداتعملا مايالاف تيملاحورل ماعطلا ذااو هيلع ءانبلاو هدديشتو ربقلا

 عقتال ىتح ةقيقدلا هذهل هبذق لاقف ىلاعت هللادنع ةيضرم ةصلاخلا ةينلاب ةعاطو ةدابع ريصيف ةحابملا رومالا نم

 ل نيمبسملا نيب قدرفلو نيدلا ىف ةنتف كالذ دعب اهنع ىهنلاف لاق 3 + فئصملا اهيف عقو ىتلا ةطرولا قف

 الوا اما باوجاف + همالك ىهتنا مالعلا كلملا هلل نوعب ماقملا اذه ىف ىلرهظام اذه لاق مث « نيقيلا ليبس نع
 دج-ا هاور هنع ىلاعت هللاىذر دوعسم نا ىلع فوقوم ثيدح ضعب هنال مهلال مهيلع هج ثيدحلا نالف

 كيبل ركض ترداالا نك نم ىف اعود هدجا مل هه 5 1- قالعلا لاق + قارطلاو زاذبلاو
 لاونلا واخ كلا دكر 20008 ماع هلاب ريغلان لق ه#ر ىف ل لكوؤ# ح ضعب فو 2 م ح>ح لروصحع> كل أ ٠ع انلا 2 5 ثحلالوط دعب فيعض 7 222222222 ل

 عمعح | ىذلاف ةاالضلا ىلع ىها 2 تي دحو نيس هللا دنع وهذ 0 نونمؤملا
 هللادبع ل وق نم وهاماو

 اضيا هاورو + راظنلا هابشا ىف اك هدنسم ىف دج-ا مامالا هجرخا افوقوه هنع ىلاعت هللاىضر دوعسم نبا

 هلراتخاف دابعلا بولق ىف رظن مث هتلاسرب هثعبفا دمت راتخاف دابعلابولق ىف رظنىلاعت هللانا اذكه ىسلايطلاو ميعن وبا

 دنع وهف احبت نولسمللاهآرامو نسح هللادنع وهف انسح نولسملا هآراف هس ءارزوو هنيد راصنا مهلعجل اب اناهصا

 هلوقل فلا ذئةرح ثيداحا نال نظلا ضءب ضعبلا هب نظاك سنا قلطع س 1 نيلسملاف مآللا ْنأ كشالف ف هللا

 هبهذم ىرب سقما قرفنم الكنال ةدحاوةلمالأ رانلاف مهلكه ق رف نيعبس و ةثلث ىلعىتما قريفتس مالسلا هيلع

 ناىلع ضعبلا همموتاك ىنهذلا دهعال ناكنا هيفماللا نالف ايناث اماو + رانلاىف اهنم ةقرف نوكيأل نا مزليف انسح

 ا مهضعب و انسح اًدش ىرب مهضعب نال لطابف نامزو رصع لكف نييعتلا ىلعال نب : لتسجل نم ةعاج هنم دارملا نوكي

 دوهعملاو جيراملا دهعال هيفماللا نوكي نا عا ىلاعت هللا باوصلالب ججيقلا نم نسحلا زيعال نا مزليف ابق هارب :

 سنملا صياصخ قارغتسالوا طقف ةباحتلا نيلملاب دارما نوكيف اباعصأ هل راتخاف ثيدللا لببق هل وش م رك

 نا هعضوم ىف ررقتإك لامكلا ىلا قلطلل انرمص مالسالا ةفصىف نولماكلا مهنيذلا داهتجالا لها نيلسملاب داريف

 الي الا لها ةياصتلا ءارام فما نوتف ليسا وهو لكاتلا درا ىلا فرصنب ةنيرقلا مدع دنع قلطملا
 ىتما عجل سو هيلع ىلاعت 0 هلوق هلثمو + 3 هللادنع وهذ عبق رهآرامو نسح هللادنع وهف انيح

 اذه 'ةمالاب دارما ناف زال دهم نوك' دقو قارعتمالل نوي دق ءاللامبف ةفاضالا نال ةلالضلا ىلع

 ةلادعلا طقسو ةمهتلا رون قسفلا نال الصا ةعدالو قسف هف سل دهتم لكوه ىذلا عاجلا لها ثيدحلا

 لها ىه ةقلطملا ةمالاب داراانال قالطالا ىلع ةمالا نه.نوكيالو ةعدبلا ىلا سانلا وعدي ةعدبلا بحاصو

 مالسلا هيلع لاقإك لالضلا و عدبلا لها نود هءاعصا ومالسلا ىلع ينلا قيرط مهتقبرط نذلا ,هو ةعاجلاو ةئسلا



 قيثدملا نيذهب قالطالا ىلع مصنأل بولطملا ىلع لالدتسالا نا لوقنف اذه ررقت اذاو ىتنسب نسا نم ىتءا
 01 ب ناوكك نا محد: ليلد ىلا جاتحم ماعلا اذهنم ةصوصخم اهنوكو ةثدهلا ءايشالا نسح ىعدا نمو

 'ءاركذام اذه مالسلا هيلع لوسرلا مالكل اضراعم نوكينا ملص امم سيل دابعلا نم ريثكلوقو دالبلا زك ١ ةداع

 ١ تاريمللا سنج نم ناك ام اهنم جرحي صوصخ ماء هنيكل هلوقو* مارملا ةقيق معا ىلاعت هللاو ماقلا اذهىف

 نوكتا ةنسملا ةعدبلا مكملا اذهنم صوصخلا ماعلا لوقا هرخآىلا ةعاجبابردقلاو ةاربلاو بئاغرلا ةالصك
 بثكلا تنصتو 1 نلو ةالصلا تقو مالعال ةرانماكةراشاو احرصو العفو الوق عراشلا نم انذا

 انشالا نم حراش || اذه هركذامو ةبرق برقال ةليسولا نال ه.رومأع لب هيف 0 لكف ةعدمادرو غيملب لاو

 رردلا ىف ةعاجلاب ردقلاو ةارلاو تئاغرلا ةالصاما اهتهارك مهلك ءاهقفلا حرص دقلب ثكلذك تسيلف 0

 | زايد ةيظعدلب تاولصا | هذهنا ةينلاحرشىفو ها ناضْنر ماسالا ةعاجلاب عوطتلا ىلصيالو ىزازلاو ىفاكلاو

 ْ ةبطملا ءانثاىف ةيضرلاو ةيلصتلااماو باوبلا ناو ىزوملا نباىفاك عوضوف ثيداحالانم اهيف ىورامو مورلا

 ١ ماكو تكسيو عقشت لب ةبطلا ءانثاىف لسو هيلع هّللاىلص ىنلاىلع ىبصيال هناب اوناقاناشمو ناطصاةلاق دقف

 كذا نمو نوج-رت مكلعا اوتصناو يأ مح ريطح هل اوعقساف نآرقلا *ئىرق اذاو ىلاعت هللالاق هيف هقيقحت
 'ىلع ناسبلا هيلعف زاوللا

 منيا زيوحتلا ,ليلد . نا
 ةعاجللاب ردقلا ةالصك ةبوتثمْل, ةلالضإ

 "|! دنع رث ذلاو ةيفوصلا نارودؤ نانعالاب نآرقلاو ةبطانا لاح ةيضرتلاو ةيلصتلاو
 ,اتِبملاجورل ماعطلا ذاختاو رقلادنع يذلاو دجاسملاف لاؤسلاو سارعلاو ةزانملا :

 «لاق مث ةضلاخ دن باثمو هلضاف حابم كلذ لكذا سانلادنع ةداتعملا مايالا ىف || هعضوميف ررقتاك عنملا
 ١لوقا ماقملا هلمحتالام كلذ لك ليصافننع بيجا مث نيدلا ىف هتف فنصلا ىبق نارقلا ةءارتةهاركاماو

 لماكلا ملسملا ىلع م هولج ثيدحا دوك ملست دعب وهو ليصفتلا نع ه.عنش لاجحاب || ةيزازبلا ىفف ناسحلالاب

 ”ةمآلانأ كشال و لامكلا ىلا قلطملا فارصناةدعاق هيضتقب ىذلا وهو ةلماكلاةمالاو || ناحلالاب نآرقلا ةءارق

 "لوقوه دلقملا ليلد ناك اذلوكاذلكىق.:فالخو عنم ىلع نودهتجلا هو ةلماكلا (] ىلاسثلا نازك

 , اذا اولاقدقو دهتجلا بصنمولا سيل اهنم ماكحالا جاردساذا صوصنلاال دهتجملا عامجااماونامث آعماسلاو

 هلوايداهّتجا صنلان وك لتحت ذا ءاهقفلال ودب ذخؤي ءاهقفلا لوقو صنلا ضراعت نار كاس

 | (١ ضراعم) . نفقزلاائزازيلالاةو ةريبك هنا ةريخذلافو ز وجال عامسا ىف صقرلا دينا راناتلا ىف لاقف مهصكرو

 ركذلابتوضلا عفر هركيو ناخضاقلاىفركذ دقفامهو وا سورعلاواةزانملامادق ركذلا ةهاركاماو عاجج الا مارح

 هللارفغ هلاورفغتسااهعم ىثم وهو لج رلال وش نا نوهركي 0 ,انعو هسفنىف ركذرك ذيناداراناف

 ةذاهش لبقاال ىلاعت هللادج-ر بويانب فلخالاةىزازبلاف ركذدقف عماوماودجاسملاف لاؤسلا ةهاركاماو مكل

 ىو  ةرافك نوكيل اسلف نيعبس ىلا جاتحي سلف اذه هللادج ر ليععسا نب ركبوا مامالالاقو عمالاىف قدصت نم

 اما دحيسملا نم مهجارخابهل هللا رفعي ناوجرا عماجلا نم لئاسلا جرخا نم لات هنا ضايعلا ريصن ىلا نع سناجلا

 نامزلاذهىف سانلا هلعشام نا ٍاعاو بهاوملاو طقتلللا ف رك ذدقفدايعالاو عما و تاولصلا بقع ةخلاصملاة ها رك

 ةباككلا لعفام اهنال عرشلا ىف اها لصاال ةهوركم ةعدب نيديعلاو عجلاو سلا تاولصلا ءادادعب ةحخلاصملا نم

 ايرْعَم ىهتا اهل لصاال رسفلاو رصصعلا دعب سانلا ةخاصم سلا حرشيىف ىووتلا مامالا لاقو + نوعبانلا الو

 قف هربق دنع ةرّش وا ةاشحذ ةهارك اماو « ليوطتلا ىلا ىضفب ليصفتلا مامتو لاقو ليق اهبفو عمجلا حرمشل

 "ضيصختن ةهارك اماو * ةاش وا ةرقبب ربقلا دنع رقعي ناك ىذلا وهو مالسالا ىف رقعال مالسلا هيلع لاق ىجليزلا

 ةلطاب اهنافهيلع ةبقلا ءانو ريقلا ءانو ريقلا صيصحب ىصوبالو راشخالا يف لاق دقف هئييطتو هديبشتو ربقلا

 سيأ انك هوارو نويسملا كمن_سح ىلع ا

 ليلد نع باوملا نودي
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 لوالامويلا ىف ماعطلا داما كيهناىزازبلا ر 5 ذ دق عوب .بالادعيو ثلاثلاول والام ويلا ىف ماغطلا ذاخنا ةهاركاناو

 مننعا 3 رقفلاو ,للصلا مججو نب لا ةءارش ةوعدلا ذاخحتاو مسوملا ف ربقلا ىلا ماعطلا لقنو 2و .سالا كمل و ثلاثلاو

 اماعط ذتاناو 0 لك الالحال نارقلاةءارق 3- ماعطلا ذا نأ لصاحلاو لاق صالخالاو ا ماعنالاةءارقلوا

 هلوبش» ةدابع ريصت فيك ةثددملا روهالا ورع ا :اهقفلا نم لودفلاءالؤد حرصت 000 2 ناك ءارقفلل

 تاربتعملا كالتىامىلع عل ططيملو فش. مل هلعلو ةربتعملاب كلل افلام ضعبلا كلذ هفرسصتامزا هنمزعف ةيضرم ةعاطو

 1 وهف دابعلاو داهزلا نمولو داهتجالا لها نم-سيانمو عق وام مقوف هب هنأ رب لعو هسفن دنع نم دهتجا لب

 سانلا نم ريثك قرذال اعر ذأ ربع للا : هككلان ال ىكدلل اقذاوهنوكي نمالا ماوهلاك هنوكلدمالك ديال ماوعغلا

 0 نو دشلفلا نودعفا شح نو مهعابط هيلا لامو مهسوفن هنا لك نا نوقف ةئلسلاو ةنسنللا

 ىلعلدب ةّيزإا رومالا هذهلاثماىف طلغلاف ةرجلاةداجلاو ةكلهااةطرولانبب نوةرشالو ءاوشع طبخ نوطبخو'

 اذه نأ ىرمماو رير# 2: 5 رب رحم ١ثدثا ربرتلا لضافلا ىلع ليلقل 0 صضرتعل 0 ناكل اذهب هق رعملاةلق

 عشت ل ىت تح 5 ةدلا هذيأ هاف هلوقو «لوقعلاو بتاياالاىوذ دنع لوب ةلاب ق٠ ةااقطاوه اذه ةعا هل طا رشا نمال 1:

 هفص مالكلالوقا + نيقيلا ليبسنءلالضاو نءدلاىف : 0 اع جئلاف 1 فتصملا|مف عقوىتلا ةطرولا

 تادحا قى ناف ملكنا

 ةنتق اهظاشاو 0

 اظء

 ناو دهتجلا هتفرعع صتخ امن اهريغو و صيصختو ليوأتو ىوق ضراعم

 6 تدو# ةيهقفلا ف حيرص هركذام لك نع معنملاذا صنلا ةلباقم ىف ىأرلاك كلذ

 ! دوسالاناب ريهشلا وهو بركى دعم نب يدا دقملا نع #8 ىذمرلاو دوادوا حجرخا

 ١ اضياو ةفلا نع لاجرلا ءاعما ىف نكل فلا امهنيب نيتلم#* نيلاذ. وه ليق مث ىدنكلا
 ىناو#ي هيب فرح ماللا فيفك و ةزمهل أ حب هيالا هنع هللا ىض روف يم ءرخآ جقلتلا نع

 هي هعم هلثم وع وانما جولا نهنآرقلا تيطعاىنا اوقفحو اوهش ىاة#باتكلاتنوا

 جولا وه ءاتالاب كارلا لعل هلثم ىلاعت هللا دان ىنعي هعم نا رقلال دم تدنواو ىا

 معو هلع لا هللا ىلص هسامق لد ايسدقأ 5 واتلاحولا نإ رقلاف

 الالضاو نينه ؤمانسَدع

 ثرح نيدحول ك1

 نيعدتبلل ثدحاو عدبا

 تيب نه نهوأ د

 لاوقال هبت لو توبكنعلا

 لايذاب تدثتب لو ءالضفلا
 ضع 6 0 ءراققلا

 ىلع .لوقعلا ءافح“ ] ىراذ اثيدح فو جو: جوالا وهنا ىوهلا نعقطنبامو ىلاعتهللالاق ولتهريغو

 ذخأيو ديلقالا رارساىف قبفقياقللا راعكمىف هيشمنهواقلازملاريغىف ءاودعطيخ طبخ و لودقلاو بابلالا ىوذ

 5 بأملاوعجرملا هيلاو «باوصلا مهام هلادخلا + مهرورغو مهرورشنم هللابذوعنف + دددسنالو تيتريغلوةلكلا

 اهلزومرملا ىذمّرلاو دوادوبا جرخاو ٠ ماهفالاحراطمو مادقالا لا نم نمهنال +ماقملا اذهىف مالكلا انينطا اماوأ

 امهنيب نيتلم# نيلادبو فاقلا نوكسو ميما سسك دادقملا ىلاعت هللا ىذر برك ىدعمنب (دادقملانع تدا هلو

 الا سو هيلع ىلاعت هللاىبص هللا لوسر لاق لاق هنا هنعىلاعت هّللاىذر ) ىدنكلا دوسالانباب ريهشلاوهو فلا ظ

 ةلججو اهعسا ملكتملار يع لعنلاب ةشملا فورهلانم فرح ة رم اريمكي (ىنأ) هينا فرخ ماللا فيفكو 5 رمهلا تفي

 نارقلا تيطعا ىنا سانلااهبا اوةقحنو اوهبنثىا لوقلالوة٠ اهربخو اهنا عمىهو اهربخ ©( تاتكلاتسوا:)

 ةيعرشأاماكحالاب ةقاعتما ةيوبنلارابخالاو ةيسدقلاثيداحالاوهو واتملاريغلا جولان م (هعمهلثمو) ولثملا ولا نم"

 هنوكو هنماكحالات وو لوبقلا بجاو هنوكىف ىهامتا ةلئاملاو لاعفالادما و قالخالامزاكه نمّديئي دلارومآلاو'

 نارقلا مظنب قاعتام هريغنود رادقملافوا جوب جوالاوهنا ىوهلانءقطنبامو ىلاعتهللا لاق ىلاعت .هللادنع نم

 ىتلا ماكحالا نم ثاذ ريغو رهاطلاريغ ىلع هسم ةمرحو هتوالت باوثلا لوصحو .ةالصلاىف ةءارقلازاوج نم

 ثدحلا ىلع ىئال اك ثيدالا نت قاعتال كلذ نم ائيُد ناف نآرقلا مظني قلعت ٠



 مسالا عفرت ىلا ةبراقملا لاعفا نم عراض»لعف كثوبو اًضيا هبل فرحالا (هتكبراىلع ناعبش لحر كوالا 2

 كشواوبرنا ديزكشواوجرخ ديز كش والا "يلا ىندوبرف اذاك اشيا كدوكشوا نم ريا بصئنتو

 نوتلاو فلالاو ةيفص وال فرصنم ه5 8]6- ريغوهو لجرلاةفصناعبدو همساعوفمملجرو ديزج رح نا

 *« ناركس لثم نيتديزملا
 ةناثدقص هتكيراىلعهلوقو

 (لوش) ةلج+و هنملاحوا
 ربرس ىه ةكيرالا وهربخ

 تبوا ةسبق ىف نيم

 تاما دفصلا ءذهيذا رملاو

 وهم" ةعدلاو هفزلا

 نيريجملا نربكنملا ةداع

 نيدلا ماب ماّتهالا ىليلقلا
 ىنعملاو كلملا نبا ىف اك

 ناعبش لجر برق الا

 هربرسس و هتحن ىلع اسلاح

 مكيلع )2 سانال لونا

 ةدننمءابلا(نآرقلا اذهب
 اوهزلا ىا لوعفملا ىف

 هب. اولعاو نآرقلا اذه
 هريغ ىلا اوتفتلت الو

 هاك عبشلاب هفصوو

 رورغلاو مهددا نع اما

 ىلعلماملا هاهلاو لاملاب
 ةقاجو ارطبلوقلا اذه

 مهفلا ءوسوةدالبلا نعوا

 اك عبشلا هءابسا نم ىذلا

 رهاوظلاو ج راوملاا تلعف

 نارقلا رهاظب اوقلعت مهناف
 ةئيملا" ةيكشلا :اوكرتو

 اولضو اوريخف باتكلل

 حرش ىف كلملانبا هركذ

 اودقتعا (.هولحاف) هريج ءادتسمامو امل ناي نم ( لالح نكد هيف متدج واف ب مجاصملا

 اك ةنسلاب ودلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر ىبلع لزني مال_ىلاهيلع لثاربخ نك

 امال جولاقلطمىف داحنالا ةلئاملاب دارملافنآرقلا هلعي اي اهابا هلعي نآرقلاب هيلع لزني

 ناو اطفل رحمه ىلاعت هلدفص مدق نأ رقلاذا ةيهاملامامتىف ةكراشملا نم هيلع علطصا

 اذهلو نآرقلاك ىعطق ثيدللا نوعذف ايعطق الادو ىنعم ازحعم اضيا ثيدحلاناك
 نآرقلاب صخنام وكب لكثيالف هتيثدح تتثنا ثيدلاب نآرقلا محن زوجي
 تنملاو تحل سم ةمر>و ةوراكتلا باوثو ةراحصلا قف ةءارقلا زاوح نم

 اذا اكاشيا كشون كشوانم ةبراقملالاعفان» عراض» رسكلاب # كو الا

 بيكرلاليق لوقي هربخو كشوي مسا «لجرو# نوكينا برش ىنعلاو برق
 كمهنملا لفاغلا رورغملانع ةيانك عوجلادض عبشلانم هتفص ه6 ناعبش #8 ةردنلل

 هيبلت هيفو دودرلا لوقلا اذه ىلا لماملا هنا ىلا ةراشا عبشلاب هدبيقتف هتوهشب

 قام ىلع سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىتلا عبش مل اذهلو ةلفغلاو قالا ببس عبشلانا

 ىلاعت هللا ىلص ىنلافوج ىلع ل اهيودانعو اهنع ىلاعتهللا ىذر ةشئاع نع ءامشلا

 ١ ةلخ ىف ريرس ةنيفسك ةكيرالا سوماقلاىف هتكيراىلع## طق اعبش سو هيلع

 1 تدب وا ةبقىف | نوم 00 وا سشارفو هصئنمو ربي رس نر هيلع ءاكتام لكوا

 بحاص ل جر برقيالا ىعملافىهتتا كئارا همج- ةلخ وهف ريرس هيف نكيمل اذاف

 ظعولا قيرطب * لوش © نا هيسركو هتحنىلع اسلاج ةيهافرو رفاو شيع

 ةئيرقب هريغىلا اوتفتلتال ىإ طقف ه#نآرقلا اذهب ركلع وه هضاغا ضعب جاحجصحالو ا

 هلح اومكحاو هوذُحاىا 6 هولحاف لالحنم هيفمتدجو اف 88 قايسلاو قابسلا

 لجرلااذه ديرب هنا هلصاح هتمر> اودقتعا ه«هومرحضمارحنم هيف متدجواموؤ#

 .ماكحالاذخا نع عنملا ديرو نآرقلاىلع ةمرهلاو لاذخاىف رصتق نا لفاغلا

 ةنسلاك هريغنم اضياماكحالا ذخؤت ذا هنم لطابمعز اذهو ةنسلاىا نآرقلا ريغ نم
 ىا هسفن ديرب هللا لور مرحامناو## هلوش سس و هيلعىلاعتهللا لص هدر اذهلو
 ةظحالم ذا مكحلا ةلع ىلا ةراشالل راعضالاعضوم ىف ٌةراهظالعا تمرحامناو

 نم ةلولدملا ماكحالا ىنعي هدهّللاءرح كف ايرورمض مكمل لعجي ةلاسرلاناونع

 ' توافت الب لمتلا باماو عابتالاموزلىف ةنسلا نم ةموهفملا ماكحالاك باتكلا

 نوكينا غبن اذهلعف ليقناف + رهاظلاىفالا سيلةرباغملاو اهنيع ةقيقللا ف ىهلب
 ناكول من تلق ءإسو هيلعىلاعتدللا ىلص هدر دقو ابيصم روكذملا لئاقلا لجرلااذه

 (دا مر

 دصض يي حلا

 ىذلا ىا 6« امناو )) هلودو لوقلا رخآ اذه هتمرح اودقتعا ىا 6 هومرحن مارحنم هيف متدجوامو ) هلح

 مهوبام ىلع ادر مو هيلع هللا ىبص ىبنلا نعم مالك ءادتا نارقلاىف ( هللا غرحإك سو هيلعدللا ىلص هللا لوس ر مرح))

 لهأتهيلع هلباقهةلالدل ءاقتكاو ازاحادللاهلحا[أك هلحاامو نعتكس و طقف باتكلا فام ىلع روصقلا نم ىلا مالكلا



 هل دجو" و ةنسلاب تباثلا مقل ناب هدعبامو اذه 6 ىلهالا راسجلا ركل لحضال الا ) هلوقب كلذ دكا مث ٠

 اراج ا هنأ ةداتق ىلان ء ىورامل لالح ىثد>ولا راخلاناف 101 0 ةفصلاب صيصخغ لأ 0 باتكلاىف

 ىلدالا راخلاو 4 اع قفتم اهاكاف اهذخاف هلحر انعو لاق * ىف 0 , عم له مالسلا هيلع لاَةَف هرقعف ايشحو

 هللاوسرنا هنع ىلاعت هللا ىذر رباح نع ىورو# ريبخ مون مالسلا لع هنع ىهن م مالسالا ردنطَقق اكنابم ناكاضا

 هنع هللاىضر ةباعت ىلا نعو ليملا موللىف نذاو ىلهالا رلا مول نع ريبخمون ىهن و هيلع ىلاعت هللا ىلد

 رجلا مول لك اهركيوىباتعلا ىواتفىف و هيلع قفتم ةيلهالا رجلام ا ههه ى- مالسلا هيلع هللا لوس رم رح لاقدنا
 اهنبلو نتالاو ةيلهالا ا 2
 0 مالسلا هيلع ىنلانال هناو ب رهاظب ء و ةنسلاب ةعج رااىؤن هدارهىلب كتالذك لئاقئادا م

 ا ا كن هللادنع نم ديؤملا ريغ همه ىلع دحا ردقب نأكل ماكحالا عتب الفاك نآرتلا ناكناو

 ا 00 رطخ رس اما كالذك لا بناجناعم ةءرملاب ناجي ىنتكا امتاو ولا راوثاب

 ىهنلانا رهاظو رودقلا || ميمت' دارب وا ىوهلابح ىلع سفنلا ةياوبل اف ماقفالا ةدايزا وا ةمرللا ب ناج

 سمخت ملهنالال م رحكلا ناك وح لعب عنملاقاطم ةم را نم دارين ا غش و تامورشملا كرت ةطساونامىلع ةمرملا

 0 ىو ىدلاو ه؟ ىلهال اراجلا مكللحالالا فه لم أف بادالا لب ننسلا وح اضياوى وألا كرتلبةهاركلا

 سلال ا ليق اذهلبق احابمناكىلهالاو ل لح ىثثحولا نال ىلهالاب دسسقتلاو هلامعتساال هلك | ىا

 سو هيلع ىلاعت هللا ىبص رصقلاو ةئسلاهيلع لدو باتكلا ىف دجو» ملام ضعبل دادعت اذه ربيخموب عقوىهنلا

 قب مل ىلاعت هللالوسراب || ةثداحلاو ةعقاولا هتضنقا ةيصوصخلت هلعالب ركذ اهق”:انضخت الل رشلا

 لاقفتاريج-الا لامزهىل | ىور امو ةلدالاىف اندنع ةجحن سيل موهفملاناو ثيدملا دورول اببس تناكىتلا

 نملك لاا فلت# برطض» ثيدحلا اذه ليقف كرح نيعسنه كالها مطا ذوادىبا ننس نع

 لكا هبدريمل كلام نيم ]| ثيدح لوقاو اهترجاو اهنمث ىلعليقو رارطضالاىلع لوم محصولو ديئاسالا

 هلكا هيدارا لب هنيع ' ضراعتلا مهو الف ىئدملاب دوهشملا ىلا بيرق لب دهاوش هلو مت” ةمرخلا

 ناك وا عببلا قيرط || نايعالاال فاكملالاعفا ةفصةمرملاو لطاذا «بانىذ لك لكا لحب «الوإ#
 مث مدلسالا ءادتبا ف كلذ ١١ دوصقلا لل هتسب ديضي عبس كارملا ةيعابزلافلخب نيبلاوها كلا © 00
 مودا نم باور ا عسا عججاو رخآثيدح ىفإك بلخم ىذلكاضيا مرحف الاو تامرحلا عج دادعت سيل

 ىو ءاطيخ هنالك ملا نا كششال ليةناف + برقعلاو ةرآفلاو ديك ضاوألا تازيمج اذكو ءاهقفلا هيلع

 منلاةعالا فالتخا باتك موهفملابلملالانلق +رمصحلاديشب امهنملكااولاق دادعت عضوه و ناب ضرعم اذهنا

 ليلنا و عاججالابلالح أ رسال لق ىلاعت نر مارسوا تراب دعو نا ةلدالاىف فلاخملا

 ريو تناول كزاخ ا ال را ا نوكمأل تالا رك نبال اق ةيألا امْرعلا يا اذ
 كلام فرط نم درب نكل رابخالا هذهب اوتحا ةثالثلا ةمئالاو ابف ناركذ.ال
 دحاولا زيمللاب ٌةي آلاف ركذام ىلع ةدايزلاف روكذملا ىلع نصملا ديآالا بجوم

 مارهلا ديشبال دحاولاريمللاناو دحاو ثيدملانا رهاظلا ذا محسن هلال زئاج سيل

 لاقو دمحو فسوب ىباو
 مجرملاو هتها رق اكللام
 لاقو عزريملا هبهذم نم

 هللاهجر ةفيئح وا

 نعو رييخموب ةعتلاحاكت نع ىهن مالسلا هيلع هلا 4 ل ١١ ةّقنرب 8# هنع ىلاعتةللاىذرىلعنعو همبرح
 لك لكا لحنال ىا بابنا عما و نسلابانلا (عابسلا ن٠ بانىذ لك الوإ هكي7ىف ع هاور ةيلهالا رخل اموط

 ةيسنالا رجخلاهللال وسر مرحلاق هنا هنع هللاىضر رباح نع ىورامل دايطضالا ىلع هنسب ى وقتإو هاب ديصي عبس

 دهفلاو رفلاو دسالاو بئذلاك ىذمّرلا هاور ربطلا نم بلحم ىذلكو عابسلا نم بانىذ لكو لاغبلا موو

 ةرهفلاو بداوااىفاك اهريغو ةرآفلاوبرقعلاو ةيحلا نم ضرالا تارششح مرح اذكو ليفلاو ةرهلاو بدلاو



  وهودحأو ىبعي لصالاىف ةطقللاو طيقالا (دهاعم ةطقلالوإ) ىهتلا هلكأمرحالف ميضلاكهيلعهلداقعا ال بان هلاماما

 عرشلاىف ةطقالاف لاملانم هادعامب ةطقالاو لامعتسالا ىف ةيناسنالا سفنلاب صخ طيقللا نا الا ضرالا نه طوقاملا ىلا

 ةيزطا ءاطعا ىلع نيزسملا عم دهاعيىذلا ىذلا دهاعملاو هبحاص يلادرلا دصقب ضرالا نه ذخؤيو طقتلب ىذلا لاما مسا

 اهنع ىنغتسينا )) لاح 6الا) لاوحالان« لاح ىف مالسالا لها ةطقاكد جاوا ةمذلا لها ةطقل لحالىا جارخلاو

 ةنسلاىنعافي رعتلاةدمىفاهبح اص نادجو هي و . اع مدعلوا هيلا تفتليال اليلقاهفانا ريقح اعيش نوكي ناب (امحاص

 'ز ىنعيهقثلابتكىف ا 3

 اهذخا نمل اهحاص اهكرتي

 روشقوةاو:لاكاهنعءاغتسا

 زو" امهوحمو نامرلا

 ءامدابالا كلذ نم اصلخم دجنال ك لعل ةهاركلا بسانملا وهو ىئظ ءدافا املب ىعطقلا |

 ىلع ملاك روهثملا ريملاب هللاباتكىلع ةدايزلا اولاقدقو ىنعمواو ثيدملا ةرهش
 ىراخلانعو رخآ ةءاجو دوادواو سم نعىعليزلا ىذا هترهش نكمي ذا فلا

 نكل بلحمو بانىذ نع ىهنلا ةياور ةددعتم قرط مهريغو اًضيا ىووالانعو

 بارغلاو سرع نباو عوبريلاو لغبلاو ىلهالا رانخلا لثمىف اضيا ةرهشلا ىوعد ناو 0
 الو اهضعبفف صنلا ةلالدو اهضعيىف سايقلا عدنا الا ديعب اهودتو عشبالا مكمل تبطو 6

 001 ل ةليلاو هلامو هسفن ةيصع دهع دعم قيسذا ىذ ىا «دهاعم ةاقل || كدالا قيرطب إلا ةطقلوف
 كاكاو لخيدب ةلعلاءذهمومجو ةيهقفلا ف ليصفتلاو هبحاص ىلا درال ضرالا نم ٌْ لزن هوت كللانءاىف
 ناظمىمذلا نالوا هيف مالا حوضوا كلذكإملاناعم ةمذلاب دييقتلاو نمأتسملا || © هورشبنا مهيلعف موق
 فيخنا بوجولا ةطقااذخا ركحمت ةسياقموا ةلالد هنمرهشب نالوأ هلام ةحابا | فيضلا تي رق نمءايلا حف
 ىلا درلا مركحو اهكرت لضفالاف عمطلاب هسفن ىلع فاخ ناو بحتسم الاو عابضلا ْ هتفيضو هيلا تنسحا اذا

 بوجو الب زو<* طقف ةمالع ركذناو ناهرب مقانا اضيا بوجولا اهحاص |

 ىأ هلك ابنع ىغتست:ناالا #8 دهشانا دعتالب نع<!الف ةناما كح اهلظفح مكحو |

 اهل عقال ىتلا باودلا فلعو نامرلاشقو ةرمتك اهتراقل هياهبحاص إف ةطقللا |

 © موش لزن نمو © لحق اهذخا نم لكل حابا اهبحاص نا هيلا لصو ناو |
 "فلق الاو ارطضم نا بود>ولا قيرطي © رهياعق 0 مهدنع افيض راص ىا

 ونس مل ناف هتنسحا اذا فيضلا تيرق نم ءايلا مج هوفيضي ه5 هورشب نا ف

 موقب لزن فيض اما ريغصلا عماجلا ثيدح ىفاك هلثءىف فراعتللا هردق ذخاهلذ

 ' معصافىوانملالاق هيلع جرحالو هارق ردقب ذخأينا هلف امورحم فرضلا حجصاف

 .ماعط نمثنم فرصيام ردشب مهلامزم ذخأي نا هلف ةفايضاا نه امورمم فيضلا
 . نكل هقح ءاطغا مدعلرظ عنملف هتاذل قححسي فيضلاف ىبيطلالاق + هتليل هعبشي

 'هرهاظ ىلع ثيدحملالب- وهذا نعال ليث نب دج دنعو هدعب هلدب ىطعي

 محدنف مالسسالا لواب صتخم ليقو ةرورضلا ىلع لو# ثيدملا رهاظ ةلهخلابو
 صالاءازج ىقعلاو فاقلارسسكو ءايلا مضب 5 مهق عينا ؤ# هلز ود ىا # هلو ©

 رِدق ىلع هتفايض لثم ذخأب ىا#ما رق لثم 8 هقح مهعنم ىلع ,هيزاحي نا ىنعملاف

 لوهب ضرفال ةنس اذهو

 ىلع له مدقتملاىبارعالا

 مالسلا هيلع لاقف نهريغ

 ليقو ) عوطت نا الاال

 بوج وال ىلءةلك نالدجاو

 مالسالاءدب ىف ناك اذهو

 ثعب ناك م السلا هياع هناف

 اوناكو وزغلا ىلا شويا

 ءايحاب مهن رط ىف نور

 قوس كانهس يلو برعلا

 مهعم الو ماعطلان ورشي

 || متفايض ىلع بجو افداز

 هركذ و زغلا نعا وعطقتي العث

 ججاشملا ف لاقرب كلانا

 تبلغو مالسالاىوق لف

 «(هرارطضاإ) اذهىلءو رطضماقحىف اذهليقو) ةفايضلابوج وحسن ةراملل ءاعطلا ءاطعابةج- رملاو ةقفشلا

 ١ "نمهن منم ةفاضا هتمذ دقعىف هيلع طرشةمذلا لهاديلع رورهلاناكو بهاوملا ف وىهتا اخوسنم مطااذهن 0

 ناب (ءارقلثع) مهلاوءانءذخأيو ,هعبتي ىافاقلا سسكو ةيتفلا ضب( ميقعيناإل مهب لزانلل ىا( هلال ىغبتي(و) نيلسملا
 اماعط. نودحيال نيذلانيرطضملا ق-ىف اضيا اذهليقو مكملا اذه محك مث ةيفخوا ارهق هارقلثم مهلامن ذخأي



 ىرقلا ثيدحلا بيرغ حرش ىفو + جااصملا حرشىف كلملا نبا فاك اخوسنم ن وكيالف فلتلا مهسفنا ىلع نوفاو

 فنصملا بتكو + 0 هتفايضو هارق ردشب مهلاومانم مهنم ذخأينا هبيقعتو هءاقعاو فيضالدعي ىذلا لزنلا

 لهانم ذخالا م يازو4ف فيعض ذئ.وب مالسالاناف مالسالا ءادتا ىلع لوهثاما ثيدحلا اذهنا رعا * شماهلا ىف

 ماعطلا ٌدَخْو 08 .< ةلاخا كاتواضبا اننامز ميفةصمخلا ةلاحىلءلومعاماو ارهقو اربج فييضتلا مدعدنع رفكلا

 سالملاىف ىمالا اذكهو * ةردقلا دنع هيض نا ةيشب كلذ مهازوجي لير عوطانم تومينا هسفن ىلع فاملل هه

 نءلوقنهل قفاوملا ولوبقلاب قيقملا قا نم هيفام قالو همالك ىهتا وضعلاوا سفنلا فلت فوخ دنع نا

 هيلع هللا ىلص هللال وس رنا عفارىبان ء)(تد)هلوشاممأ زوهرلا 91١ ه-ىذمزرلاو دوادونا جرخاو .لوفل

 مضب ((نيفلاال لاق سو 0

 قو ةافلار ا
 نك املواو تف عاج محلا مش مهرقفل مالسالا ءادشا ىلع ص ليقو هرارطضا ْ

 ةيلاج

 موقب لزن نمو هحرشىف تلقل مهلا اذه ىلع ثيدحلا اذه حارش ةماع تيأر

 فيضال ىاهلو فيضلا جي واحم راسو ةفايضلاب هورشنا صاكابدنوا ابوجو ,هيلعف

 ىلعهمارك او هتفايضىا هارق لثع مهلياشب و مهيفاكإ ىا مهبقعإ نا بدن. وا بح

 ىبا نعي ىذمّرلاو دواد وبا «تدو# ناسحالا الا ناسحالا ءازج له قفو

 هي نيفلاال لاق سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر نا هنع ىلاعت هللا ىذر عفارإ

 دجال لوا لوعفم #كدحاوم ندجاال ىا هنمملا متفو مافلا ضي مضي

 ةلج# هينأي 96 هريس # هتكيرا ىلع 89 ىناثلا هلوعفم ادعم ىا هي اكتم

 هو هنعتيهن وادب ت سم هن هل ىناشىا «ىرماوؤق هيلا لصي ىا لعافلا نم ةيلاح

 ناساللاحوا ةفص ةلجلاو ىلاعتهللا نم ةفالخللا قيرط ىلع لوهجموا مولعم اتغيص

 ىا #ىرداال# ىئنلاوا ىهنلا باوجىف ةرفكمناب بوصنم 0 وقيفؤلل ىرمال

 رسصقا دب سم ىلاعتدللا باتكىف هدجا ملىذلا لوسرلا سما فرعاال ىنعي لوسرلا سا

 ءاندجواموة#هلوق ىنعم كاذوهللالوسر ةنسنع ضاعالاوهللا ا

 لوسر ةنسك ريغال هللا باتكوه هتيعبت انمزتلاام هانعمذا © انعسا هللاباتكىف

 هيفو ىتذسنيب وهنيب اوعجلا لب باتكلا ىلع ةعباتملا اورصقنال ثيدحلا لصاحل هللا

 حجي ص ىف دج ون مل و ىهن وا ى سمعا مكيلا لصو اذا ىنءملانال ةئسلا ةعباتم ديك ا ها

 هللاباتكىف هاندجوام وهاماهّتيعبت انمزلامزال عبتنال اولوقنالو هوعيتافهللاباتك

 باتكىف دجوبال فيكفليةناف «ركذامب لصاح ةنسلابءاصتعالا موزل نمداهشتسالاف

 قفو ىلع اذه تلق * نيب باتك ىفالا سيايالو بطرالو ىلاعت لاق دقو هللا

 باتكلاىلا ةقيقحللا ىف عجا روعي اف الاو باتكالالباقم الق:سماليلد ةنسلا اودعام

 لف | دع تانكلا ةسسلا محد زاوج هل#ىف ماع تفرع دقو

 ناب بوصنم (لوقيذفإ قارغتسالل هيف ةفاضالا نال ةفصلاوا لالا لحم ىف

 ديكو ب نو أهدعي زلا

 (مدحا )ندجاالوا ليف
 وهو هسفنل ىهالادجو

 ن:وكيالىادحال هج وتم

 هلنجاف.ةينالا ةلاماب دحا
 كنيراال ريظن وهف اهللع

 ماكنملل روصلا ق ىهئانه

 بطاخملل ةققاطاىو

 ملكتلاها ريف همث 0 وك نع

 ىدعتب نادجولاءافلالاو

 مدح اههدح | نيل وعفم ىلا

 (هتكيراىلعائ كتم )ىناثلاو

 ىهدو ةايحلا ةكيرالاو

 للملاب نيذملا ريرسلا

 اهعجاو سورعا|باوثالاو
 نع ةيانكوهو كنار ل

 دب رةمظعلا راهظاو ربكلا
 هقرتلا باهصا ةفصلا هذه

 ىنغلاو

 نع ندمت توببلا

 ةلج (ىرماهينأي) علا

 نومزالب نيذلا

 لوهذلاوا مولعملا ةغيص ىلع اهضولك ينعاد تيموا هب ت سها اعو الاخ 8 ىلا ىل وعف» ىناثوا لعافلا نم

 ردا رز ىهنلا تاوج ىف هر

 ةلخلاو (هانعبنا هللا باتكىف هايدحوامو 0غ لوقلا]وةموهو ليت ريغ هنوكلا ايهنوا | عا مالا اذه فعاالىا

 نغضا الا زو ال ىنعي هعبتن الق هللا باتكىف هدي ّ هنعىهن وأ هن سها ىذلا ىمالا اذهْنا هانعم لوقملا ءازجا نم

 هوذذف لوسرلا كانا امو ىلاعت هللالاق نآرقلا نع ضرعم هننع ضرعملا نال مالسلاو ةالضاا هيلع هئدخ
 ىناثلا لوعفملاب هنع ىنك ام ىلا عجار ةقيقحلاف وهو ىهللا ىنعع انه ىئالاو كالا نباىف ا” اوهتاذ هلع مكيهنامو



 ْ ةيراسنبضايرعلا نع(در) هلو دنهل ز وهرألا 7517 رز دوادوبا ج رخاو + !ءاىلاعتهللا وةنسلا عابنا ىلع مظع ثح هيفو

 6 و هيلع ىلاعتدلا لص

 «كدحا بسم | )) هتبطخ ىف
 ىا ىراكنالا ماهفتسالاب

 هنوك لاح ركتم دحاولا

 (نظي هتكبرا ىلعائكتم)
 هنملدب وا بسحل ديك أت

 هلوقو لكلا نم لكلا لدب
 اًئيشم رح مىلاعتةللانا

 لوعفم(نارقلا|ذهىفامالا

 لح مو ىا 0 نان

 ءافتكاهنع تكسو هفامالا

 هلوق هيلع ماقملا ةلالدب

 تعانق ناو كار)

 (ءايشا نعتسمنو تظعوو
 مالك اد ةثالث

 هم رح امل ناس 0

 دجوب ىملو مالسلا هيلع

 ءايشانعهلوقو نآرقلاىف

 قلعتمو تيهنب قلعتم

 فوذحم نيلوالا نيلعفلا

 تاروكذملاىا6 اهنا ةني رق

 ىبنلاوظعولاو مالا نم

 ةفص ةل#اف(نآرقلا لثم)

 مالسلا هيلع هنا ليق ءايشا

 نم هماهلاو هلعديزي ناك

 هتافشاكم و ىلاعت هللا لبق

 هذآ ارز ةظحلف ةظإ

 لثم اهنا هلوق دعب هلع
 مالسلاه يلع لاق نآرقتلا

 ىا(زك اواز) هبالصتم

 حججابا ىنكي ةفصلا باعصا نم وهو 6 هنع هللا ىذر هي راسن ضاب رعلا نع #9 هك دو

 هللاىلص هللا ل وسر ف ابيطخ هانيفماق## نيعبسو سج دنس اهبتامو ماشلا نكس |

 ىلعائكتم و» هنوك لاح *# مدحاب سا 8 هبطخىف 6 لاقف إسو هيلع ىلاعت |

 ىلا جاتح نكل لك لدب هنم لديوا هفدارع بسحأ ىظفل ديك أت # نظي هتكيرا

 هيلا دنساا سقنب ةلخجا لصا مامتدعب تاقاعتلاو دويقلا ريتعيال هلثمىف ناب لوقلا |
 لك ةعح رهظيالف ناتلجخلا دمعت الفالاو ةيناثلاق ىلو الا ةلجلا كيق رثعي وأ كيسملاو

 هيلع هتلالداه ىنتكا لحمل اذكو # ائيث مرح مل ىلاعت هللانا 8 لمأتف امهنم

 هرك ديملناو هناواةلعلاف كاريشالل ةسياقملاوا صنلا ةلالد قيرط ىلعوا امازتلا

 ناوهلوقىف ةمرطامدع ركذ ملو لملامدع رك ذ نكل ةمراامدعب ىئتكاو انه

 راصحتا اونظنال هلصاح6نآرقلا اذهىفامالا #9 كامتحالاك ناك هن اكف خلا لمح ىملهلا
 الثا ىتنسنم لصح امهنم الكنال لطاب داةتعا وهو نآرقلا ىفام لملاو ةمرملا

 #«تيهنو تظعوو ترمادق ىناوالا## هلوق ىنعم اذهوهنم رك ا لب نآرقلاىفامل

 ناببواليلعتاذهفاتوكسوا ادا طلعوا الوق ءايشأ نع #9 مولعملا غيص ىلع

 بولطلانا مهولاىلا قبسامو نآرقلاب ماكحالا راصحنا مدعنم قباسلا نووضمل

 لب هققو ىلع سيل نابلاوا ةلعلا عرصو نآرقلاب ةمرللا راصحنا ىن نيبملاوا

 لّشم ليلدلافىهنلا نءىه امنا ةمرملا ذا تظعوو ترما هلوق نوع هيلع ٌباز

 ماع بولاطملا ذا افن ! ريشا ام عوفدف نيبملا نع سل نايبلاو ةكردتسم ةمدقم ىلع

 ىا' ظعولااماو كلانه ركذ امل دسأت كل جرْكف مومعلل ةنيرق لب لملاو ةمرحلا

 هياهنا# ةعرطلاو لحلا جي وزاوه اماف راذنالاو ريشبالاو بيهزلاو بيغرلا

 ه« نارقلا لثمؤ نآرقلاف تسيل ىتلاىظعوو ئمنو ىرعااهب قلعتىتلا ءايشالا ىا

 ةوقلاةزثك لوؤت ناالا هيرنك اواؤتهلوةعم نسححال نكلةوقلاىفوا ددعلاو كلا ىف
 حوضولاو زكا نآرقلاةلالدىف ءافحللاذا مالا سفن ىلا ةيسنلابال رعلاىلا ةبسنلاب

 ثيدحلا نال ةحح# تسيل ةوقلابسح ةلئاملازا ليقام اماو ٌرك١ا ةنسلا ةلالدىف

 كلو [ نه توبا تلح نم داراناف ةمركلاو لخادفص ىف نآرقلا غابم غلبال

 ليواقاىلع مدعن وا ىظفالا رئاوتلا هيف زعي ثيدحلاو ارئاوت تباث هلك نآرقلاذا

 .ىفال ثيدحلاتاذىف الاكل نكد ندي وسلا راوتادعو ناو ثيدلالغا
 ةالف ةلالدلاثيحنم دارناو هقيرطو هدنس هلحم ىف و ماعف تفل دقذا كالذ

 وهنكل امكض راعت دنع ةنسلا ىلع باتكلا مج ريعأ نآرقا دضسان نوكم ةنسلانا

 ةوقلاىف ةلئاملا لوقتنا كلنكما كل انه زكذ امبو انه دوصةملارضيال رخآمالك

 ىور اذاف ثيدح لثم ضراعم ثيدملا اذه لثم ليقناف * ددعلاف ةيزكالاو

 ثيدحو هودرف فلاخ امو هولبقاف قفاو اف هللاباتك ىلع هوض عاف ثيدح ىنع

 ىع مانا امو:ىئنعوهف نآرقلا قفاون ىنع ماتا اف ىتبعو فيس ثيدحلا نا قهببلا

 (فالخنإ رادقلاو ةيمكلا رامتعاب ةيزئك الاوةلئاهلا قيفوتلا فو جئاسصملاح شيف كلما نباءرك ذرثكا لب ىا



 هك م وس

 ةاورىدعب نوكت اهنا هنعىلاعتهللاىذر ىلع ثيدحو ىنع سيلف نارقلا فلاح

 ملامو هوثدخل نآرقلا قفاو اف نآرقلا ىلع ,هثيدح اوض عاف ثيدحلاىنع نوورب

 ثيدح ىلع لومي 'اهلثمنا ةراشالا هيلا قبسدق تلق ع هءاوذخأت الف نارقلا قفار

 ىبابهذمىف ناكاذهاو نآرقلا عيرصل هتفلاخم اءوضوم ثيدملا نوكاهبفرعن

 نوك ىلعكلذ لمح نا نكميو دحاولارب# تبشرال هباشتملانا هيلع هللادجار ةفينح

 كاوا رس طك و ىذلا م اًنعلاو ضاخناك اعطقا نارقلا

 هناؤبو اهونو ةلوصالاف ةروك دما ءافمللا رابتعاب ةعيرالا ماسقالاك ةلالد وا

 هللا ىبص ىلع أ لب ؛ عع وأ را وا هلوققف كلمنا مجااصملا حرش ىف لق ا

 هلوق دعب هلع ةدايز ىأر انف ةظلف ةظاح ديزي ناك هنافثاكمو مسو هيلع ىلاعت

 مكلانوك وك ىضتش اذه لوقا ٌركا لبىا رك اوا هءالصتم لاق نآرقلالثم اهنا

 ةئامىلا هانلسراو هلثم نآرقلاىف عقو من ىلعلا هبصنم بسان.الف لع نعال ةلثاملاب

 ثيداحالا ىف قيقحتلا مث هيف لمأتيلف ىتدا وا نيسوق باق ناكف نوديزيوا فلا

 قيقحلا بسح اماو ةمالا رظن بسح و رهاظلاب سحب ىه امنا نآرقلا ىلع ةدازلا

 دا ءلااماو يول ىجولاب دبؤم وه ن* . صنت 5 نارقلا ءافملل تارسفم ىهف

 ريشا[ هيلا لص وامىلا لصيالف داهتجا بحاص املا وا فدك بحاص ايلوناو'

 توي اولخدننا مكاوي لالحالانم لح ملم سسكلاب 6 ىلاعتهللاناوؤ# اهباس

 ةلالدلا قيرطب كرششملاك امهريغ اذكو ىراصنلاو دولا نم «باتكلا لها

 قاطءباتكلال هانم دارملاواكوطعا اذاهلوةىف ةراشملا ةلعلا كاّرشال ةسياقللاوا

 مح-ذلا ضعب 6 ىراقلا ىلع نع ليق هي نذابال اف ةنيرقلا كلت زاحملا موه! ىمذلا

 نذاالبىا رهرامث لكاالو مهئاسن برضالوإ رهظالاوهو مهنذابالا حلا
 مهلوبقا مهواذباو مهب ءاذبا كلذ لكن القباسلا ديقلانم هماهفنال هكر هلعل اضيا

 اك ريزعتلا همزلبو هابشالا ىف ام منأي رفاكاي ىمذل لاقول اذهلو رسملا ءاذياكةي رجلا
 ةلعلامو.عنم لقتني دقذا مهيذؤيام قلطم نع ىهن اهب ديرتنا كال نكماف ى واتفلا ف

 ةصاخ ةثداح ءاضتقالاما سو هيلعىلاعت هللاىلص هصيصخت لعلو ركملا مومتىلا
 مهعم روماب عرشلا ىف انرما دق ةناف + هنامزىف قليلا ءالتالوا ثيدحلادوروف .

 كاملا سابلامدنعو ةرورضل اراجاالا ةباد مهباكرا مدع مه ىذالا اهيف مزاي

 ةناهاألل ةيحوملا ةيهقفلا ىف ةلصفملا اهوحو رورماىف قييضتلاو عماجلاىف لازنالاو ٍْ

 ىذالا تونا وا سايقلا ف الخ ةلداب تبا اوه لبَم لعل تلق + ةهوصللاو

 جارخلاو ةيزللا نم  مهيلعىذلا مكوطعا اذا# عونم ركذام سذنجىف ىعرمثلا

 , ديقلااذه نا رهاظلا مهاد وءاو مهضارعاو مهئامد ةءرحىف ذئتيح نيلسملاك ههئاف'

 طرمشلا اذكو ءان 6 38 نأ نه ةيل رصالاق ليفامو هداك عوج ىلا عجاد |

 ةيفيكلاو فصولا راتعابال

 غلبم غلبال ثيدحلاناف

 نما ةكلص ىف نآرقلا

 (هللاناو)هلوق وةهراحاو
 (مكلل < ل 110

 اولخ دنا لالحالا نم

 ىنعي(باتكلا ل هاتوبإ

 اولبق نيذلا ةمذلا لها

 ىا ©« نذابالا زز ةيزملا
 عوطلاب مكلونذأي نا الا

 هلثم ىلع فطع ةبغرلاو

 هنعتيهئام ةلجج نم ىنعإ
 نا مكللح مل ىلاعتهللا نا

 باتكلا لهات وب اولخدت

 نا مكلل حب الاك مهنذابالا

 للا تود اولخد

 ع ب يسال
 فلاب ف وردم رعخلا

 اورضتنا زو< ال ىنعي

 ل اوذخأتو مهءاسن

 ةعمالا وا رهقلابه ريغ وااماعط

 مهءاسننا نونظنال ىعي

 لها ءاسنك كلت اللحم

 (مهرام لكاال و برحلا
 اذا ) مهنذا يغب و رهقلب

 نم (مهيلع ىذلاكوطعا
 مهناف جارلناو ةيزجلا

 ةمر> ىف نيلسملاك ذئنيح

 مهلاوماو مهضا عاو مهئامد

 ممتمذتلطباهنعاونا اذاو

 اوراصو ,هلامورهمدلحو
 رك دلوةىفب را الهاك



 !| تالا :
 بحاص ىريشقلا جي اجيحأ نب ملسم حج رخاو «كللانبا

 لاقدهلا هذع ىلاعتهللاىذر

 هللاىلص هللالوسر ناك

 ترجابطخاذا سو هيلع

 الكلا مضلاب ةبطحلاا (هانيع

 ظعاوملا ودماحلا لع لمشملا

 هنبع رارجاو ححدانملاو

 ةرج تاذ امهضاينوك
 | مالسلاو ةالصلاهيلعهنال

 ةلكشو نيعلا لكشا ناك

 اهضاي ىلع ةرجلا بلغ نيعلا

 الل 6 ةنوص 6 2

 «هبضغ دتشاو) راذنالا

 هناك )هلال موقمال هنال
 هيلع لا وحال |هذه هبلغ نم

 راذنالا نم( شيجرذنم)

 نيكودعب شيلا عم ىا
 لحبىف ةيهيبشتلا ةلخلاو

 ةفص 6 لوو ) لاخلا
 فانيةساواهنم لاح وارذنم

 (مكاسمو مككص)) ذآ

 ةلالدل رعكاو ودعلاىا
 ديدشتب نالعفلا و هيلع هلبقام

 ودعلا ؟ءاحىادغلابملل نيعلا

 بهالءاسملاو حابصلاتقو

 © لوسو ةراغالاو

 ةدايزن لوشب ىا فانيتسا

 ايلا (فشب)) ةظعولا
 لعافلا نع تكس و لوعفلل

 رييضالدبك أت( نا هع
 ةعاسلاو هلبق عوفرملا

 ماقملا هيلع لديإك اهعمىا

 هيلا راشملا نييو(نيتاهك)

 هللا دبعن راجنع ب هلوشب هلزوهراا هيف 11 - م

 قح ىف سيلف ىلاعت هللاهج ر ةفينح ىلا بهذمىف ةريخالاب قلعتم ةفطاعتملال لا

 و عبجا ىلا هدر زاوجىف فالخال ميولنلا ىف لاق * روهالا ف لب بوجولا

 رهاظ هلا ىعفاشلا بهذف قالطالا دنع روهظلاف فالملاامناو ةصاخ ةريخالا

 ىبا بهذ»و ليصفتلا ىلا ميصعو فقوتلا كلا مهصعب بهذو عيمجا كل دوعلا ىف

 نضقتن الف اهنع اونا اذا اماو ةريخالاىلا دوعلاىف رهاظ هنا ىلاعت هللادجر ةفينح

 ا ةثالثلا دنع كه دهع ضقتا اهلوبقن ع اواول !اماو اريج ذخؤتف ةقينح ىبا دنع مهمذ

 ا أ سلف لوقىف مهمذت لطب اونا اذاهنا ليقاف براالها ماكحا مهيف ىر## اقاطم

 | ىراصنالا هللا دبعنب راج هللادبع ها وه هي هنع هللا ىذر رااح ن و كم سح

 0 ل سو نيعبسو ناغوا نيعبسو عبرا ةنيياوم ةنادملا ف تام

 0 ةثامسج-وفلا ثيدحلا نم ىورامو ةباكعلا نم ةنيدملاب تام. نوح وهو نوعسنو

 اديعوا ةعج ةيعمبا ف## بطخاذا سس وهيلع هللا ىلص هللا ل وسر ناك ةهلاقهنا نوعبراو

 ماودلا هللا لوس رنعتقلطا اذا ناكناةيلوص الا ضعب ىفواةلطم عئاق ولا ءاضتقا .دنعوا

 لوقا «ةيمىلعوا و قدصتنا اهلصاناف فرعلاهيفناشلاناب هيلع درواو ةريكلاو ا

 ةياطخلا ىفاه<بطخاذا فاذا ظفلكرا رقسالا هن رق نرقاذااهسرا رقسالا وه ناكى لصالا

 ليعتسيدق اذانا ناقتالاىفلاق +ةيلكلل روساذا نا لايدق اذهاو ىناعمابتكىفاك

 ةلجلابو اونمآنيذلا اوقلاذاووحن ةلبةسملاو ةرضاحلاو ةيضاملالاوحالا ىف رارقسالل

 رارجالا ثودح رهاظلا ه#هانيع ت رجا زك الاوا ةيلكلاوه هلاثماىف ردابتملا

 ضان ىلع ب ةيلغ وه ىذلا ىلصالا اههرارج-االت قولا اذه صوصح ىف

 ذيفنتل 46 هتوصالعو ف ىلاعتهللا ماكحا غيلبتىف هتعاجت لابكلاذو رهوتاك اههنيع
 ' ىوانملاىف + هرجاوز فلاخ نه ىلع ىلاعت هلل © هبضغ دتشاو# 3 هتوعد

 ' هلاك قه هعرش هيففاوخ ىهنل نوكينا لمحو فتوخملا رذنملاناش اذه ضايع نع

 . «لوشو# مولع هيلع ةراغالا اودصق مظع شيج نماموقرذن نكىا مهف و4 شيج رذنم

 | سلاف ودعلا ,ككردا ىا ديدشتلاب 6# مكعب وه رذنم ةفصوا لوق هنوك لاح

 .هراذناو هتبطخىف هلاح هبش ىبيطلا نع ىوانماىف ءاسملا تقو مانا 5# اسمووؤي

 ١ دصقن بيرق شد مهلفغ دنع هموق رذنبن م لاح سانلاكللاجتو ةمايقلا برد رهن

  هنوص عفرب هتريغ لاكنم رذنملانا كفرا مهنم هتوفنال ثيح تغب رهبةطاح الا
 ١ ره نا ةبطملا ماىقبيطغلل نسهناديفو مهلفاغت ىلع هلضع دلو هانع رخو

 ' دنعناك هبضغ دادتشا لعلو ىوونأا نعو * هقدر رو هنوص عف ريو هئيع

 ١ ىلع ظعاولاو رعتملا ىلع ملاعلا ظالغا ىلع ليلدهيف خاطملانعو ايظعا ما هرإذنا

 . قلطم ناببلوا رارصمالا ةدشوا درلا ةرامادنع اذه لوقا فيولا ةددو علا

 بهو ةمايقلاىا © ةعاسلاو انا تعب لود ١ واللي طرسش نيالا وقفرلافالاو / رع

 هلوش نيتاهىف هيلا ناسا ىوارلانييو ب ردلا 0

 ٍْ (نرشبو)



 قرش أ ىفو 6 هيعبصانيب ]) عجبىا برص بابنم ةغلىفولتقباب نم حابصلا ف لاق (نرشبوأل هلوشن نيثاهبأ
 (ىطسولا وز ماهبالا ىلت ىتلا ىه و( ةباب بلازا مالسل اهيلع هثءعب نمزب اهنمز ب رقل ءاعااطس واه رفنىاقيرفتلا 27 عراضفأ ا

 ةيسنلاب ةعاسلا نيبو هنيبامنا اههيدا راانا ليقو مدلاو بسلا دنع اهبريشي ناسنالا ل امتيعمو ةبابسلا ىلتىهوأ

 ةعاسلابرقلاة دان ريوصتلىناكملاب رقلاب ىنامزلاب رقلا هبشو هبا سلا لق ىلطس ولا ضف ازادقم ناكل شمالا

 نيعبصالا نيتاهنيب عبصا لاالأك اهني و هنيب ىنال هنالاهل مالسلاو 26 ةراضل اهيلع هن ر واح ىلا ةراشا لبق ليف

 واوال بسانماوهلوالاو قيرفآلانم قرش و ممسنلا ضعب فو عم ىأ « نرشوو#

 ةياورلاة ص ىلع هلثمىفدقعملاو هج واضياىناثللو ةعاسلاو انادل وقى عملا قاطل ىذلا

 هتعيرش ءاقبىلاةراشاهيفليق 6ىطسولا وةبابسلا هيعيصانيدؤ# هيف ةياردلل غاسمال

 دارملا ناليقو امهنيب ”ىث للخت مدعلىرخا ةعيرسش ل اخت مدعىلاو ةمايقلامونىلا

 ىطسولا لضف رادقم نامزلا نم ىضمامىلا ةبسنلاب ةعاسلا نيبو هنيبام نا ام«

 ىف##لوشو## دارملاب هيبشنو ةراشا هيلالب دارع سيلهنا رهاظلا لوقا ةبابسلا ىلع

 نم لاقتنالل اهب ىتؤي باطخ لصف هنا ةجامدلاىف تفرعدق هي دعب اما ةيطخلا

 ديهتل هليئاموءالكلا ف دوصةم.ةدعبامتاىلا ةراشا هو را ترانا لإ رانا

 4 هللاباتك قف ه,ثدحتام مالكو ثيدح لك ىا * ثيدملا ريخ ناف 9: هلبق ال
 ةيده عجم ءاهلا حقب هي ىدهلا ريخو# ىنعمو اظن هتريخ هجو تف.عدقو نارقلا

 هتريس نم دارملاو ## سو هيلع ىلاعت هللاىلص دمحىده © قلمخلاك ةريسلا ىنعم

 قلخ ىلعل كنا ىلاعت لاق العفو الوقو اداقتعا هتنس ىه سوهيلع ىلاعت هّللاىلص

 ىنعع لادلا محفو هلوا مضب نيعضولاىف ىدهلا ىف ةروهثملا ةياورلا ليقو ميظع

 نم: ثيدحلا ةياده ةيريخ ىضتَس هرهاظ نا نال ريمللا ىلا ةلالدلاو داشرالا

 نكيملوهللالوسر دعب ثدحت ىتلا * اهتاثدحم روءالارشو 8 لمأت نآرقلا ةياده

 ندشارلا ءافلمللا دعب ثدحت وا اهنذا ىلا اسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنم ةراشا اهل

 نيس ناكاذا هنال لولعملا ىلع ةلعلا فطعك اذهف نيعباتلا دعب لب ةباعتلادعب وا

 اريرقت وا الوقوا العف سو هيلع ىلاعت هللاىلص هنم دجواف رومالارشش هدعب

 ىلع ةحبق 6 ةعدب 9+ افنآ مهفاك ةدابعلاىفىا ه«ثدحم لكو» اهريخف انوكسوا

 هنا لع ررحامب وةنسلا قيرطفالخ 46 ةلالض ةعدب لكو # ةيدمحلا ةلملا فالخ

 ةعديهناف اهوحوةسردملاو ةرانملاءانبو اهنالآو عرششلامولع نيودن وحب ضقن.ال

 لقت + هيبات + هلحم ىف لصف اك عربشلا بناج نم ةنوذأمو ةصخرم ةندح

 ربثملاو ضرالا ىلع بطخم ناك سو هيلع ىلاعت هللاىلص هنا ىقلاز. مههاربا نع

 اريثكو رافغتسالاب ءاقستسالا ةبطخىف مفي و ىلاعت هللادمح الا محتفيال و ريعبلاو

 ةبتارلا نم لوطا ةضراعلا هتبطخ تناكو ةجاح لك دنع بطختو نآر ةلاب بطخمام

 دنعو ىللاعت هللادنع علا ا

0 
 هريع نملاح وا نرش ىلع

 تاياغلا نه لادلا مضب

 لاقت اللاهب ىتْؤيَةْلك ىهو

 ناكو رخآ ىلابولسا نم
 اهنىنأي سو هيلع هللا لص

 اهللاش و هئبطخىفا رم

 هللالاق 5 باطمللا لصف

 هيلع دواد ق>ىف ىلاعت
 ةمكطلاءانبت آو مالسلا

 ريخناف)باطملا ل صفو |
 كد اما( تيدا
 م لل و
 ىدهلاريخوهللاباتك )ف

 ةروهثملاةياورلا( دمت ىده

 نيعض وملا ف ىدهلا ظفل ىف

 وهولادلا مشو ءاهلا مض

 ريخىاداشرالاو ةلالدلا
 ل ارا تاكرالا

 نوكسوءاهلا تب ىوروزإ
 ةشيرطلاوةريسلاوهولادلا
 ىاىدهلا نسح ن الف لاعب

 ةركذةريشلاو فهذا ىَدَخ

 قراشملا حرش قكاللا نا
 فاع ها 3 هريخ | رمان دم و 0 هلا ىلع ع ةرلابو نا مسأ ىل لع فاطع بضم لاب )شع امتاتدحم رومالا سو 2

 نا وباتكل 2 1 )| ةعديلا ىهو 5 2 كدا 5 0 0 يع تري ةلج ل

 0 هي وو يف عوط 8 ثرحم 7 (



 لخإول ءذلا تدخن |امأو

 مولع نيودتك عرشلا ىف

 طابرلاءانب واهتالا و عرمشلا

 كلذ يغو تانك
 ةلالضت اذ ةعدب سيلق

 نيع- ىلع ةعدبلانا إعا +

 ةاسملاف ةحبفثو ةنسح

 مومم نم ةصورصخم
 هنع ةجراخ ثيدحلا

 ىهوهدارماىهةصبقلاو

 هما ةنس مداصت ىلا

 عرشلا نم ارما عفرتو

 ءايحالا ىف امهتاع ءاقب عم

 ليعمسانيدمحم جرخاو +
 بحاص ىراضلا ظفاحلا

 اذه راص ىذلا ميحتلا
 | ةيلغلا اذع ظفلالا

 هلوشس هلزومرملا هباتكل

 ةريره ىل نَع 2(

 لاقهنا هنع ىلاعتهللاىضر

 ه6 1
 ةبسن ىراضضلا ليعام»ا نب دمي هللادبع ونا وه ىراخلا جرخ ىنعي هي خاف
 نينموملا ريماهل لاش وهباتكل وهل ءلاكراص واف دلوترهللا ءاروام دالب نم ةدلب ارا ىلا

 هلوسرةئسو هللابا:كى ناعم مهفوهناقتاو ثيدحلا ظفحيىف هلثمرب ملهنال ثيدااىف

 : هعالطا دك هعرو ةباغو هدهز لاكو ههقف روفوو هرظنذ ةقدو هاهذ ةدحو

 ميم ريغ فلااثامو مه ثيدحفلاةئام هظفح ىف ناك هللعو ثيدملا قرط ىلع
 ثيدح فلا نوعيس هظفحىف ناك هابصىفو ليق اثدح هيلع فل_لا قاطي ام

 نمديزانا تردقول لاق هلا رفعج نب ىب< نعو باتكلاىفام ظفحن دحاو رظنبو

 ماقملاو نكرلانيب تنك ىزورملا دج-ا نب د# لاق تلعفل ىراسلا رعى ىرع

 باتك سردن ىتمىلا ديزابااب لاقف مانملاىف مسو هيلع ىلاعتدللا ىلص يلتف

 هنامثىرالا ليعاعسا نب د#ت عماج لاق كباتكامو تلق ىباتك سردتالو يفاشلا

 هاشم ضعبىلعدر ةنس ةرشع ىدحا غلب الو نينس سثع هلو ثيدحلا ىلط مهلا

 ىباباحصا مالك فرعو عيكوو كرابملانبا بتك ظفح ةنس ةرمثع تسىفو اطلغ

 تارم عبرا ةرصبلاىلاو نيترمرصمو ماشلاىلا كيدعل لحرا هنادجنر ةقرح

 اندح ىصحت ىف تعضوام ىراذلا لاق ءاصحا الب زاجملاو ةفوكلاو دادغبو

 هللا نيب و نيب ايو ةلليح و هش ورثع تسقى هيفنصو ناتعكر هالصو لسغدعإالا

 نقيتيف نيتعكرو ةراذساب الا اثدح هيف تلخداامو مارا ادملاىف هتفنصو ىلاعت

 قرغفبك م ىف هب بكرامو تجرفالا ةدشىف ”ئىرقام هنا نيفراعلا ضعب نعو دةعص

 . برحلا قايرلا وهو لبق هئاره قستسو هنراقل امد دقلو ةوعدلاباحم ناكهناو

 ىضَقو ةرم نيرشعو ةئام هريغلو هسفنل تامه ىراضلا أرق هنا ضعب نع لقنو +

 ُتاد ريثك لام هلو هنم ثيدحلاب عا ءامملا يدا تحضام ةعيزخنبانعو ٠ هتاجاح
 لكأيملليقو ثالث وا نيتزولب مو.لكف عنش هسفن وهو ةبلطلاو ءارقفال قدصتلا

 هلآسي ودعم فطلت ةيسابعلا ةفالخلا بئان ريمالا هيلا لسراليق ةنس نيعبرا مادالا

 الو معلا لذاال ىنا هلق هلوسرل لاقو عنتماف هرصقىف رهثدحو مجكتتاب هينأي نا
 رعلا لاقو ىدحجسم ىف ىرضخاف هنم *ىش ىلا جاتحاناف نيطالسلا باوداىلا هلجا

 لاقو اضيا عنتماف مهريغ رضممالو هدالوال اسلي دقعينا هلسارف ا

 ىتح هيلع ارا ءالعب ريمالا ناعتساف موق نود اموق عامسلاب صخا نا ىنعسيال

 مهسفناىف هب قودصقام ىنرا مهلا هلوّشب ىملع امدف دلبلا نع نق هبهذمىف اوملكت

 ارللخلو هلع ىدونف راجلا ىلع ريمالا اويكرا الا نمش تأي رف ةوعدلا باح ناكف

 بيرق عض و*ىف قىوتو ةديدش يل ىلتاو الا هدعاس نمت دحا قس ملو تامنارىلا

 عضو املو ةنس نيتسو نيتنثا نع نيكاماو نفح و تنم هك رك دادلو الب .ةلكزممل

 هبارتذخال ةدم سانلا دراوت ناكو كسملاك هبيط ةدئار هربق با رتنءحاف هن رفح ىف

 ْ لاقدلا هنع ىلاعت هللا ىطر ةربرهىبا نع وف ىراقلا ىل ل ةاكشملا رعت نم صوم لكلا

 لاقت

 تت



 لها مهو ةباجالا ذما لمي ( ذنملا نولخدب ىثما لك قة ]جس سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر لاق

 فارسثةثالاىف ةرهاظلاةفاضالا رهاظ ه# ىتءا لكم سو هيلع ىلاعتدللا ىلص ىبنلا لاق لاق

 ةنسلاب ماصتعالل داهشنسالا وه ىذلا دوصقملا م هيو ةباحالا ةماوه دارملا نا

 ةداهشب ةوعدلاة ما بناح مجرنا افالخ ةوعدلاة ماوه دارملان وكينا لّقحاناو

 عئامال هنا عت تناو ذئنيح عطقنم هلاف رخال! نود ذقن :الطستماءاةثنشأل اوك

 «ىبانمالا 9 ,هفاف اقلطموا ايلوا الوخد «ةنطلان واخد. 8 اضيا ذاصتم هنوكل

 ىلوالالوخدلا نع عانتمالا ل والا ىلعف ناممالا كرب وا ةعاطلا كرباما نها نع عئتها

 ىداعملا نع رجزو ظيلغت ةدايز ءانثتسالاف لوالاىلع وا قلطااوه ىناثلاىلعو

 ءايالاظفل ف نيريدقتلاىلعو ةنالا نع ةيصعملابحاص نامرح ةغيصلا رهاظ ماهبال

 ءابالا نم دارب نا لمتحو ةيصعملا نع بيسم ءايالاذا بيسلا ةداراو بيسملارك ذ

 هي ليق# ىبناعالاىف مادىنعاطا نم دارب نا ىلع دادترالا ود ةباحالاة ما ربدقت ىلع

 ىنعي ةل> ىلع ةلد فطع فوذ#< ىلع فطع هي ىبانمو © ىبآآلا اذهنم ابنت
 ه«ةنلا لخد# ةعاطلاو ناعالاب ه# ىتعاطا نم لاقل اهنمىبانمو لخد.نم فرعن

 باكتةراب وا قيدصتلامدعب ه# ىناصعنمو 98 اقلطموا ايلوا الوخد نيقباسلاعم

 ةباحالاة ما ةدارا بسح ىلع قلطملاوا ىلوالالوخدلا نع ه# ىنا دقف #9 ركملا

 دقذ ىناصعنم ىلغ راصتقالاباو+>اقحو ىبطلا نع ىوانملاىف لاق ٠ ةوعدلاوا

 ىنعاطانم ريدقتلاذا اذهالو كاذ اوفرعام مهنا ىلع هباهسنت هركذامىلا لدعفيبا
 نعلضو باوصلانع لزو هاوه عبتانمو ةنملال خد ةنسلاو باتكلاب كسمتو

 اذهو ببسملا عضوم ببسال اعضو هعضومىبا عضوف رانلا لخ د ريقتسملاطا ظلال

 لعجننا نكميو لوقا * ليصفتلاةدارال لودعلاناىراقلا ىلع نع لقنامىلا بيرق

 نا لئاسلا لاح قياللانا ىلا ةراشا باوم+اىف نال ميكملاب ولسا لئبقْنم' كلذ

 ة.ا ىف ةلخءادلا الا لئاسلا ف رعم ناف امثدحا ىلع رمصتةءناال امهعوجت نع لأسي

 ىلاعت هللاىلص هتعاط وه هبيس نا باحاف لوخدلابيس هلع مدعلاما ةفرعم الك

 ةئسلاىلا ةجاح الب لوخدلاىف فاك نآرقلاىا باتكلانا ةداقتعالوا سو هيلع

 لوسرلاةعاطانم باولا ىف ةدايزلا ذم متيامنا داهشتسالانا ىئمالو ىرئام باجاف
 ولو ةبجو٠ لوسرلاةءاطاو لوسرلاةعاطا ة:سلاب ماصتعالا الثم رب رقتلا صاح

 كحو# هلوشب هلزومرملاك املا جرخاو بجاوف اذك هلاشامو ةنلللاوخدل ةيداع

 ىراصنالاة بلع نب نانسزب ثاامز. ديعس وه 46 هنع ىلاعت هللاىضر ديعسىبا نع

 ىنلاعم انزغو قدنإلاةدهاشملواو ءالضفلاءامعلا نب ريكملا ظافللا نه ناك ىردملا|

 اشثدح نيعبسو ةئامو افلا ىورو ةوزغ ةرشع ىتنلا مهو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 وه بيطلاليق 4 ابيط لك | نم سو هيلع ىلاعت هللا لص هللال وسر لاق لاق هنا »©

 بيطلا نود ةمش عون هيفام ىلع قدصي لاللل اذا هنم صخا ليقو * لالملا

 هيف رقبلالح ىذلاعرزلاوا ةعاجباكرتوا ةالصتاهيف رخا ىذلابكلان ا لغو

 6( ل ١ ةسرب )

 ةوعدلا ةماو نامالا

 ىناثلاو ماثالا ةفاك مهو

 ءانثتسالااو لوالا نم معا

 تلسرانم لكىالصتم
 ةنطلا نولخد ملا

 نع عنتماو «(ىلانمالا)

 بائج نم هبت ثجام ل وبق

 ىلع قب ناب ىلاعت قملا
 ىلاعت هللايذوعن رفكلا

 هما ةسمالاب كنرأ ناو

 عطقنم ءانثتسالاف ةباحالا

 لئاقلا نع تكس (ليق)

 هنيبعت ض رغلا قاعتمدعل

 بلطللا ذه نع(ىبانموإل
 انالوم هاعم ىذلا ىسالا

 لاقف ىبسملاب ليزتتلا ف

 ويش او دحا ىذا
 هلوس ىبالانيبو ةدايزو
 ناعالاب( ىنعاطا نمناقإل
 هيفاش اع جوركلاو
 لخدرل انطابو ارهاظ

 مهل ةدعم اهنال (ةنجلا

 رفكلاب (قاصع نهور)
 هلذ (ىلادقفإل انطابولو

 ديالا ىلع اهيف ادلاخرانلا
 هلزومرملا املا جرخاو)

 ىبانع (كح) هلوقب
 نائسن. كلام (ن ديعس

 ىردمللا) ىراصنالا

 هلا هنعىلاعت هللا ىذر

 هللا بص هللا ل وسر لاق لاق

 لكا نم !سوءيلعىلاعت
 انتل الالخلا ئأ" ( ابيل



 نوكهلصاحو فو رظملا ىلع فرظلالامتشا هيلعالمتشم هلمعلاةرظ .ةنسلانوكتىئعياهيف غا دش اريغنمةيوس (ةنس فل معوأل

 ىلع لدن ةثراخلل لاصمل |هذه نآل «(ةنملالخد) هي هم - رضلاو رسثلاانهدارملاو ةقثملاو ةيهادلا ىهو دقتاب عجب

 نيقيلا ةوقو نامالا لاك
 نيدلاب ديقنلا ةدايزو

 م اتادح و نم ضعت
 هللال ضب ةنلالوخد
 ناءادتا ةنلالخدهلوقو

 كري ملو ةئيس نرش

 هكرتوا اهنَرَقا وا اضرف

 تحن وهن الاو بات نكل
 بذغ نا نكل ةيشملا رطح

 هئردل اهاهلاخدا نم ديال

 وهو تانتسللا مظعاب

 كير رظي الو نامالا
 هللا ل وسراي اولاقإ ادحا
 ىفإ) فصولا «اذه نا

 نالا ىا «مويلا كتما

 ةوبنلا رونةبلغل (ريثك )

 مهلاغتشا دس و موق

 لاق) ىلاعت هللا ىضارم

 اذى نركشكموو

 ن* «موق ىفر) فصولا

 دعب ىا ©( ىدعي ) ىما

 اذه قيفوالا قو ىنوم
 بطاخت العبل هنم باوج

 نرقلاب صةخمريغ كلذنا

 ن٠ دجويس ىا لوالا

 فودصوم وه نم ىتما

 عطقتبالو فاصوالاهذهب

 هللو ةمايقلامونىلا مهنع

 ىفو + ىهتنا ةنملاو دخلا

 نالعنا دوحل بهاوملا

 دعب اهب هتقونع هءادا رخا ىذلانيدلاوا ةبادلاليمحن قلطم اذكو هتقاط قوف

 تب هللادبع مانع ريغصلا عماجلا حرش ىفام هديؤيو بيطب سيل لالح هئئاد بلط

 اهيلع درف هرطف دنع نبأ حد كو هيلع ىلاعت هللا ىبص ىننلاىلا تعب اهنا سوا

 ةاشلاكلىنالاق ىلةاشنم تلاق اذه ثلىتا لاقو [سودهيلع ىلاعت هللاىبص لوسرلا

 لكأتالنا لسرلات مما ؛سو هيلع هللاىلص لاق مث برسثف ىلامزه اهتريشا تلاق

 ابعوتسم افرظ ةيودنلاةنسلالعج ىا # ةنسىف لعو 86 املاصالا ل متلالو انيطالا 0

 نال ةنسلاىا اهركت ىوانملالاق عادتاالب ةنسلانم هلعنم ةقبقد جر الف هلمعل |

 اقسافولو سانلا لك ىا # سانلانماو ه هيف درو دنس ف رعم ىلا رقتفب لعلك

 هللاف ضغبلاءزاول ءارجاو هيصاعم راحزنال ءاذا مزاي نم ريغ دارملالعل ايمذوا

 شغلاو ءاذيالاو مظلاكر ورمشلادارملاةيهادلا ىتعم قباب عجب نما لوعف“ هك هدب اونوؤ#

 لمع لكنا هتئافو هدارفا بسحب نينملاقارغتسا ةدارال ةءنس ريكت ىببطل انعو

 ىفام حال ىهتنا ىذالاةطاماو ةجاملاءاضق ىتح اهتاعر ىغبان ةنس هيف تدرو

 ا( 000 لع يدل اظفل ةلالد حو قام اًضياو_ىلوصا ثحن نم, .هرهاظ
 تناكنم ناف باذعالب باحا الب اياضفتو ايدام ايلوا الود 4 ةنلال خد © |

 ذا ةنللاىلا نيقباسلانم ناكف ةعاطلا ىف نيقباسلا نم ناك هلع عيجج فرظ ةنسلا

 كري ملو ةئيس فرس لنا لوقن ناب دييقتلاف ةدعبم ةيطخ بستكيال اذك هناش نم

 ملنم مهن ءلرسس و ةيفرظلا ىنعم نع لوهذ ةئيثملا رطخ ىف وهف داو بانناالا اًضرف

 كتماىف اذهنا هللالوسراي اولاق # ىعيوا بذعيف مالسالا ىلع تامو ةنسلاب لمعي

 لاق عدبلا ثودح مدعلو ةونلارون عوطسلو نورقلاريخ هنوكل 6 ريثك م ودلا

 هيلع ىلاعت هللا بص هدعب مهتلقلى دعب نم ريثكو لس مل # ىدعب موقىف نوكيسو

 كلذب رعشي موقف هلوقىف فرظلااضياو ىنرق نورقلاريخ ثيدح هدب وياك سو
 نوكيس نيس ءافتك اب لصاح دوصقملا ليقناف + ميظعتال ليقو لياقتلل موق ريكشف

 هديؤياك ةمايقلامو نا مهرارقسا ىلا ةراشرلل نوكينا دعب ال ل ىدعل هلوقوا

 ماع نآرقلا ىف هلثم ىلاعت هباطخنا لوصالال ها لاق دقو ةيآلاةما ريخ متتكصن
 ةهساقملا وا صنلا ةلالدب وا صتلاباما هدعب ند وجوم ا نيّناغالو لوزنلاّتِقو 0

 عطقنباللب لوالانآرقلاب صتخيالف بتكلا ضعب نع لبق بيلغتلاب نوكينا نكمو

 «# ىنسب م ظفحن و مصتعا ىا # كسمتنملاق هنا سو دلع لاعت هللا ىبص ىنلا نع ْ

 «اداقتعا) ىهتنا هدعل نم ما هدهعقف كالذب فصنملا ناك ءاوس رك ذامىلع هرك ذام بتر ميمتأ ءاعا هيفو

 هللا ىبص ىبنلا نع امهتع ىل اعت هللا ىبذ ر سابع نباهللا دبع نع «(قحز هلو هلزوم رملا قهيبلا ركب وا ظفاحلا جرخاو

 ىتاريرتتو ىلاعفاو ىلاوتا «ىتنسب) ىدنقاو مصتعا ىا «كس؛نم لاقل هيكل مهتفلاب «4نا إو هيلع يلاعت

 وب رسب وبرج و بيجو بجسم بس يب بس ب بسسس



 رجا هلف ) نيدسفملا ضعب عاباو تا 15 عادتالاب © ىتها داسف دنع )

 تتاورلاو ىدهلا لعشيف هقالطا ىلع ىرف ىقاطم تسلا لفل الوقو العفو اداقتعا

 رجالاف سنعلل ليلد الو دهعال ةئيرق الذا قارغتسالل هتفاضا رهاظلاو كاوزلاو

 داسف دنع © هلوق من لاعالاردق ىلع رجالاردق ذا عيه اناال وه امثا دوعوملا

 نم ميو داسفلاف عسناناالا داسفلااهكرت بجو ةنسب هصاصتخا مالي هي ىما

 رجاهلف 9 لمأتف ىلوا كرتوا اهيزنتولو هوركم باكتراىلا عدبلاو ىوهلاعابلا

 ذكئيح ةهنسلا نال ل 20 نالعاو هند زانعال هللا ليس ىف لوتقم ب كيهش ةئام

 ةلبلاذا ةكرعملاىف ربصلانم قشا ةنسلانايتا ىلع ربصلاو ءازغلاىف لتاقملا دهان اك

 سفنلا داهج نا ثيدمحاى درو اذهلو .تقشو تبعلا تصخ اذاو تناط تعاذا

 لاقو مكبعت ردقب كرجاو اهزجا لا_عالاريخ لأ ثيدحلافو مظع الا داهل اوه

 لاقو رخجاىلع ضباقلاك تما فالتخادنع ىتنسب كةملا ميسو دهيلع ىلاعت هللا ىلص

 ررحاك قرحا هكسماناو“ئط هعضونا نيديلاىف رباك نامزلارخاىف نيدلاظفح

 ةدهاجما رظع نم هيفامل كلذو بهاوملانعوىلاعتهللا هجر هدازدجا وخ يدها لولا

 + تدب * ربك اداهحاهعمداهللاو اهلدب راحلاوسفنلا رهق هفوفولألانع جوراخاو

 دقو ديز دق لب ةيرضااال كناوتلا كل ردد ناب وه ةئاملا نم دارملا لعل لوقامن

 رمتلاىداع ايدام انامز ىضتش كسقلاذا هلاحو كسلا سك بدح ىلع غلبال

 عماللا ثيدحح ىو لقاوا نم تك سفن بترو اريثكا اهمحاضص اهلتس سفن ترق

 عدتملافالاو نيلوالانيقباسلا عمىا ىوانملالاق ةنطلالخد ةنسلاب 0 ريغصلا

 ةبافك هللالأسانا تمم هرس سدقىماطسنلا نع لاقمت ارخآ ةنلا لخدب ق.افلا
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاهلأ سيملام لأسا نا ىلزو< فيك تلق مث ماعطلاةنؤم
 باتكلا نيدهاشبالا لبقاالف امايام وقلا كت عم ةقلكا ىلقىف عقو امبير ىنارادلا نعو

 را ىفاقا نم ىلعالا قلخللا نع ةدودسم اهلكق رطلاه رمد سدق دينا نعو - ةنسلا او

 ثالث دحسلاقو نذاف ىدلاول ىضللاىف قوت تا ماوقنءانعو * ىطصملا

 ةلسلستءراونا اذاف ءاعسأا نه انوصتمع- تجرطف عزجالو تنئاذ بيع م اةلبالا
 ةاشلس هذه ل اقف ميثلات ريخاف تعج رذ اهدرب تسيحا ىتح ىرهظ ىلع تفتلاف

 سكب *© ةحم نبا ديزنع 3 ىذمَزلا هك تالي مو هيلع هللا لص هللال وسر ةنس

 ىلاعت هللاىضر ةيواعم ةيالويف تام ىباعص ىتدملا هللا دبعوب | ةلمم حفف نوكسف
 وه 5 ندلانا لاق هنا /سوهملع ىلاعت هللا ىبص ىلا نع هدجنء همانع 0 هلع

 فلالاب ادبوا أدتبا ىا ميحت'اوهو ةزمهلاب 6 أدب لف تاذلاب ريخوهامىلا دومحلا
 هن رهظا ةثاَللاَو رهظ أ ادوعق دعق لثم اودب صال ادب ىرهواالاق رهظ 11

 لجركوهوا ه.فالثاو هتف رعممدعل دحا لك هماكحا برغتسي ايرغتسم هاب غو

 نال ثاذو « ديهش ةئام

 ىف ةقشمللا رده رجالا

 دنعةئسلاب لمعلاو لمعلا

 ةمالاق دا_سفلا عوقو

 اهيو اور او لا بعضا وم

 مالسلا هيلع لاق اك اهقشاو

 فالتلا دنع مب كسقملا

 رجلا ىلع ضباقلاك ىما
 ظفح مالسلاهيلع لاقو

 رخ اكنامزلا رخآ ىف نيدلا

 *ىئنط هعضونا نيديلا ىف

 ال قرتحا هكسما ناو
 ىو + ءداز هجاو ىف
 هيف امل كلذو بهاوملا

 جور او ةدهاجلا ءظعا نم

 رهف هيفو فولأملا نع

 داهملا واهلّدب راحمو سفنلا

 ىهتنا ريبك اداهجاهعم

 هلزومرملاىذمرلا جرخاو

 نب دهزنع تب هلوش
 زولم وهو هبانع نوم

 ىلص ىنلا نع هدج نع

 هنازسو هيلع ىلاعت هللا

 ىنلا نم لاتشا لد مهفلاب

 لوقلا راعكاب رسكلابو

 هع ربعل «(نيدلان الاقل

 ةعيرشلاو ةلماومالسالاب

 ةفلتخم اناذ ةدحم ىهف

 عضو هدحو ارايتعا

 لوقعلا ىوذل قئاسىهلا

 لا دود مهرايتخاب

 ايد تاذلاب مهعفن هيفام

 ىا اب غأدبإل ىرخاو
 هنوك لاح مالسالا رهظ

 اببرغ اروهظوا ابرغ
 لمأتف ةراعتما هيفو ذئموب نيلسملا ةلقا هللهاال ىذلا بيرغلاك سانلا نيب اه ف راعتم ريغ ةيلهاجلاو ةزفلا نزيف



 رافكلا نبي ءابرغلاك نوريصيف نامزلا رخآ ىف نواتسملا ليو ةلالضلا ةرثكو ةلاهجلا ةبلغل 6 امرغ عجربو )ل

 نيذلا نيرجاهملا ءايرغلاب دارملا ليقو + ىذالا ىلع مهربصل ه رخئآآو هلواى نتثلا: نيةلتملل ىا 6 ءابرغا ىبوطف )

 دارااو ةفاضالاب كابوطو ثال بوط لاش بيطلا نه ىلعف ىلع ىهىبوطفهلوقو +كلل نبا ىفاك ىلاعت هللاىلا اورحش

 ةيدنهلاب ةنللامما ىبوطل قو * ةينمالا 4٠١١ زز- ىصقاوريملا قو *مهل ةبيطلا ةلصخلا ىا ىلع ءانثلا انهه

 (ىلوماركذ و +قيفوتلا فاك

 ردصم ىبوطف كلما نا

 وهو ىرعشبك باط نم
 ىقا ةنلغا قدركم مسا

 وهوبيرغ عج ءابرغلاو
 هلهانع قرافملاصخمتلا

 نرسملا مهب داراو هدلبو

 رخآ ىف نونوكب نيذلا
 نيب 3 ءابرغلاك نامزلا

 درف مهب سنؤبالو سانلا

 ىف امدحا مهيساوبالو
 مهفصو اذلو قيقفلا

 نوصل نيذلاز هلوس
 ماوعلا (يرانلا سناب
 نم ماوهلاك مهنيذلا

 قوم دعب نم ىأ (ىدعب

 (ىتنس نهرب هلو ىفنهو
 ىتقيرط ىتنسو امل ةيابب
 مدسعل كاذو ىتعيرشو

 عرمشلاب ماوعلا ديقت

 هلل اص ىف ىعساو هروماىساوت مادو هل ظفاحالو بحاصالو هل سناال بيب غ

 هقلاخم كيو هبحاص لقيف نامزلا رخآىف ةبرغلاىلا دوعيو ه اب غ عجربو

 ه6 ىب وطف# هلوا فاك رفاكلا نيب سماك ريصيف هلماعو هين 1نابع لب هرمصان دجوالو

 ةمالسلاو هديجلاةبقاعلاو ةئملاب سف واهلبق ةعضلل اواو ءايلا اوبلق بيطلا نمىلهف

 عج ءابرغلل 2 ةنلاىف ةرحت مسابو ةينمالاةياغو ةنسملاةلصخلاو ةيدمرسسلا

 «(نوكص!نذلاو# هلوق هرسفام انهدارملاو هنطونع قرافم صخثوه بيرغ
 فلاوللاعم اونوكي نا اوضر نيذلاماوعلا # سانلاهدسفا ام ف دا_ىفالادض

 ةلج آلآ ةيدمرسلا ةداعسلاو زوفلا نم قام ىلع ةلجاعلا عنلا نه ىفام مهراثإب

 فورعلان ضالاباما حالصالاو امل ناب # ىتنس نمي دسفاب قاعتم هي ىدعب نم

 افلاخم ةنسلاىلع لمتلابوا ةنسحتسلا ظءاوملاو ةنسملاحاصنلاب ركلا نع ىهنلاو

 ثيدحوف ءابرغلارسفو نيد ملعتو لع سيردنوا بتك فينصتبوا نيفلاخا روه+ل

 كا 5 نم ريثك ءوس ساناىف نوااص سانا ءابرغال ىبوط ريغصلا عماجلا

 ىروثلالاق هم نمو مهي ن سك مهضغب نم ةياورخئفو هحراشلاق مهعيطي نع

 ع 9 كت داس تدل كاد 0 لا ىلا طن ىلا هنالل زخم ءاهدص ال[ ليتك ماعلا كار اذا

 .اردب دهشيل ىراصنالا راخلاوه ه6 هنع ىلاعت هللا ىطر ميدخنب عفار نع 0

 هللال وسر هللاقف دحا موب مهس هءباصاو دهاشملا رك او ادحا دهشو هنس رغصل

 كالادبعنمز هتحارج تضقتناو ةمايقلا موب كلدهشا انا سو هيلع ىلاعتهّنلا ىلص
 ةيواعمنمز تامليقو ةنس نونامثو تس هلو نيعبسو ثالث ةنس تاف ناوممن

 ائيدح نيعبسو ةيئامث ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلانع ىور هنع ىلاعت هاو

 ْ 0 ماب لف الع رثكا ه# لبعا منا سو هيلع ىلاعت هّللاىلص هّللالوسر لاق لاق هنا

 ١ الف ىلاعت هللادنع هردق مدعل ىلاغتشا مدعو كلذ مكلاغتشا ةايلكلل 7 ا 3 7 5 ١
 عبان معلاو ىلاعت هللا دلما ايام عما اج ءزي لب صقن هبقحن هاوشاةلزوم رئاد 2 ىف ااا لاس دوا ةآلاا دن وعلم ايفامزعم اندلاذا الك للا لب: ضقت هن لق 2 0 9 : 3 1 بم جرحأو * نيهفل

 ءارلاب عفار نع (مز
 نر ةلم#“ اهدعب ءافلابو

 .ةمحلا متي (عيدخ
 أه دعب قليلا ما و

 ىلاعتهللا ىذ رربخل ةيتحي

 اثيدح هنوكب ارعشم هيلعىوانملاداز اذكه عماجلاف ثيدخاعوقو دنعو مولعمل

 لسرلاو ءايبنالاناف مكتم كارخا سماب عا اناو ىتم مكاي'د ماب معا متنا اذكه

 مهضعب لاق ةيدنالاةداعسلاب مهزوفو ةيورخالاةواقشلا نم قئالطلاذاقنال اوثمدامتا

 حرش مهف ىلاعتهللا ىلا ءاعدلاو حولا سما ىف سانلا قذحا اوناكنإو ءايبنالانا اذهسنيبف

  راكفالل سيلوجولاب نوكيامتا هنوعرششيام عيمجسانلا لا وحا ةهجنم ابولقسانلا

 (,هيلعإ) رككد ماب لعا اناو (مكايند ماب لعا متنا سو هيلع ىلاعت هللا ىل- هللالوسرلاق لاق هناإ) هنع
 اريخناكل اولعفتملول مكلعل لاق لان ورؤي اهلهاىأر وةنيدملامدقامل مالسلا هيلعهنا ثيدحلا اذه دوروببس

 اصملا حرش ىف كاملا نبا هركذ هرخآىلا معا متنا مالسلا هيلع لاق هلاوركذف ,هرام تصقف ريبآتلا اوكزتف

 رس جب يس ب و وج مجم جب وديج هع هجم -

 م



 :.ف ممالل مؤاتسم

 هوذذف هبمترما اذا مكبدنم”ىثلكدارملانا ردامتملادا مومعملا ىضتش ماقملاو صاخن
 لخاد ماكاو 0 رقتنملا ف رظلاذا 2 0 ميامليبق نه هنا لاشبنا الا
 هءاوعصتعاو اوكسمت # هءاوذ مكملا اذهىف لخاد ىننلاف همالك موعفف

 مسا ىننو الماك اناعاىا ه كدحا نمؤيال لاق هلا ميسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا

 انمؤم نوكي الذا هرهاظ ىلع هٌواَسا نكمو 00 ءالكىف عباش هلاكىفن ىنعمب ”ىثلا
 ىتح 8 ىنلا هب ءاجام بحال نم

 لمت عرش نذا الب ائيش راتح الف عيارمشلا نم ىلاعت هللا ند 7 هبت نج امل ١

 نعول عسمو ىراخملا مخ 84 ءاوهل اعبات عرمشلا لعجتالو عرسشال اعيان هاوه.أ[

 ىلعنيتأيل هللاولاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنا امهنع ىلاعت هللاىذر رعنب هللادبع

 للملا صخفةباجاةماوا رفاكلا لعثلف ةوعد ةمااما ىبضاقلا نع ىوانملاف # ىتما 1
 ةبلغ ىلا ةراشا ىلع ظفلب ةيدعتلاف ىبيطلا نعو ةلبقلا لهانه نيعبسلاو ثالثلا .أ|

 ىذمّرلاحارشش ضعب نعوليددلاو رييغتلان ٠ ه6 لب ارسا ىن ىلع ىتااك ه8 كالهلا

 هم هلحمو لثم ىنعمب داربلاك ,ن ع نكمضب هلوقىفاك ةعسا اكىف فاكلا

 قوذحم ,لعفل ردصم بالا 1 وذحوإ» ىلا ىذلا لثمىا نيتأيل لعاف هنال عفر

 «لعنلابإ# لعنلاتوذح لاقي ريدقتلاو عطقلاوذملا هك لعنلا 8 وذح مهنوذحبىا

 ةفلاخم ما ىلع يأ يل ىنعملاو ءاوسلا ىلع انوكتل اهتبحاص ىلع ةدحاو لك تردقاذا
 راثادعبات ةمالاوذه نوكتف مهتكلها ىتح لب ارمءا ىت ىلع تناز ىلا ةفلاخلا لثم

 ءاهتال «ىتحوؤم لالضلاو عدبلانم اهيف اوثدحاو مهنايداىف هباولع ايف مهلبق نم

 « ةينالع هما 98 ىلز « ىلا نم مهنم ناكنا 8 ةئادتا ليقو ليلعتلاو ةياغلا
 ةحوز دارملا ليقو + ةحابقلاو ةحاضفلا ىف ةياهنو ةيصعملاىف ةناغ اذهف اراهج

 ىلا ريصملا ذارظن هيفف ةرهاصموا عاضرب هيلع تمرح نم قلطموا اقلطم بالا

 كةحاضفلاىف ةغلابملا دوصقملا ذا زالا وهانه رذتعملاو ةقيقملا رذعت دنع زاجل

 هلاق نا ىنعم نوكيدق ولنااك ول. ىنعم هلال نال باوج ماللا *# ناكل 8 تفرع

 قءاف س ءذلا ضع ىفو كلذ ماصإ ل ىتما نم » ىبييطلا نع ىوانملا

 تارا ن

 | نع امهنع هللاىضر رعنا هللادبعنء 8 ىذمرلا ه#تولع هءلصاح داهشتسالاف

 | اعبات ف اعب هتبحمو هليمىا  هاوه نوكي

 ىل اعت هللا لاق 46 اوذذف مكند)) 2 م نم 2م .كوا لق (ىثبم | اذا)إ هلوش مهند سما ف ه مهأ لاحنيبو

 تالا نان راسل م * ريع ن هللا دب 2 02-05 هلوش هلزوهر ا ىذمزرلا جرخاو «هوذد لوسرلاى ان اامو

 هتاحرد لمكتساالو نامبألا لاك غلسالىا (كدح !نمؤياللاق هلا سو هيلع ىلاعت هللا لص ىننلا نع) ىباكص نبا ىناكك
 ماكح الا و ىدهلا نم (هب تئحامل )ةيغرلاب اداقنم ىأ اء زاهؤاعشاو كك ١ ٠ زم هسفن ليم ىا (هاوهنوكيىتحإل

 ١ ترثلا 0 8 : لذفا نا قال هنَغ تا 0 00

 دارها ليقو كعر لا

 نإ ناكعدلا لاصا قل

 نهؤيال
 هب تئج امل اع هلعجو

 داقتعالا نع قملا نم

 فوخو هاركالا نعال

 كالا ن١ ى 5 مرسلا

1 
 عرمشلا هتفلامي لمع الف

 مع كاتحلاو انخابالو
 عرسشلا نذابالا هتادا م

 لاملاناصقن هيف ناكناو

 لعجنالو ضرعلاو هاللاو

 ةيشفقن : ىوهل اعيان عرشلا

 تيأرفا ىلاعت هللا لاق م

 ل ةهاوه ههلاذتا نم

 احرخاو + قيفوتلا ىف اك

 لسسو ىراختلا ناؤيشلا

 هيلع قفتملاب هنع ربعيو

 (مخ)هلوشام#أ زومرملا

 اضيا* رعنت هللا دبع نع

 ىنلاناإل اههنع هللا ىذر

 م هيلع ىلأعت هللا ىبص

 ىا(اىماىلع نيتأيللاق

 ىتأ) ىتأي لعاف املثم
 وذ_ح لئارسا ىلع

 ردصم ىلع ب صن «لعنلا

 لثم اوذح مهنوذحب ىا

 «( لعنلاب رث لعنلا وذح

 لاعب ريشا فاين ول

 ءاوه فلا ح

 ىتحلب : ردم نم ىا م 1 جحا ءا وسلا ىلع نود حمص ىلع دحاولكتردق ا ذالعنلاب لمن ت

 هحوز اهي ةا لقح و ايزلا نع ةياث ف اهنا ار( هم الع هما ىتا نا «) ةيط رش ةلج اهدعب عقاولاو هنالك هذه

 نامالا ©( كلذ ) لعش ىا ( عنصي ن٠« يتمايف ناكل) ةرداسصم وأ عاب هيلع 0 نر تانمال هّنوطوموابالا



 تقرفن ليم ارساىن ناو
 6ةلمنيعبسو نيتثثا ىلع
 ةيرط مالسلا هيلع ىمس
 اعاكنا ةلم ممم ةدحا ولك

 لصالاىف ىهو اهتزكل
 هدابعل ىلاعت هللا عرشام

 اوتيل هنايدنا ةهنس ىلع

 نم برقلا ىلا هب اولص
 ىتما قرشورل هيرضح

 «ةلم نيعبسو ثلث ىلع
 دارلانوكينا لتحل بق

 جردنيفةوعدلاة ماّمالاب
 نيذلا للملا بارا رئاس

 ددعىف انتلبق ىلع اوسبل ,
 ةما وا نيعبسلاوثالثلا

 ثالثلا للملا ن وكف ةباحالا

 ىف ةرصحم نوعبسلاو

 رانلا ىف مهلك ئاننلبق لها
 مهلخ ديا نوض رعت مهنال

 راثلا

| 

 قاكنبدلاو ةعيرشلا رسكلاب *# ةلمنيعبسو نيتنثاىلعتقرفت ليئارساىئناوؤ# ْ
 ةدحاو ةلم هلكر فكلا ليقف ةلطابلا عئارششلاف تعسنامث ىببطلا نعو سوماقلا |
 | مدع هيلع درب نكل ةوعدلا ةما لمحو ةباحالا ةما رهاظلا # ىتما قريفتو ف

 لص هنامزى اتازتفاررك اةوعدلا ةماناب اضيا هيلع ليقو + ثيدملا رخآ ةعالم

 راك درا ناو لسع سيلف لوصالا ةرك ديرا نا هيلعدرب سو هيلع ىلاعتدلا ْ

 نكلعورفلا دارلانابيجاو هيلع هيد 0 ةباجالا ةماىف هلثم ىتآيف عورفلا |

 | ىلع« رخآ نيح ضعبىف زواحن ناو نايحالا ضعبىف ةبنرملا هذهىلا هغولب ىتكي

 هذه قرفتو نوعبسو ناتنثا ليئارسا ىنب قرش ليق ناف # ةلم نيعبسو ثالث
 لعلتلق +لعنلاب لعنل اوذح لاق دقو ةلئاملا ما فيكف نوعبسو ثالث ةمالا |

 ردقفةيئالع هما ىتانم هلوق هديؤياك طقف هنع ىضربال اهث ةلثاملا نم

 « رانلاىف مهلك ةه ةمالا هذهنم رانلا قحانم ردق ىلع لئارسسا ىن عيج |

 نيعفاشلا ةعافشب واموفعىلاعت هتئيشع لوخدلا مدع زاح ناو رهتاقحتسا بسح |

 نمنأ لكتب نكل دلُكف ريفكتا رانلاف ةوعدلا درا ناو دل الف ريهطتل نوكف |
 ||| غلبنا لاب نااما مزلف هليصفت فنصملا ركذيسو ةمسجلاك رفكينم ةباحالا ةما

 | ادولخ قلطملا وه رانلا نم دارملا لاّسوا ةباحالا نع جراخف رفكلاىلا هعادتا

 | ةجر ةمالا هذه فالتخا نوك عم اذه فيك ليقزاف + ازاوج الوخدوا ابوجو

 أ الو دهتجما مالا نم دارملا تلق «ةج-ر ىتمافالتخا ريغصلا عماجلا ثيدحيف اك

 ىوانملا فاك ماكحالاو عورفلاىف دارملاف فالتخالا ٍِس ولو تايداقتعالا ىف داهتجا

 | نا كثالو ةجر مكلىباصصا فالتخا قهببلاثيدح هديؤيو ىضاقلا ريسفت نع
 ١ فرطاىف فالتخالادارملاليقو + ىدوهعسأ | نعل قن اك ماكحالا ىفالا سيل مهفالتخا
 َ . بصانلا ىفنيمرطامامان ءو سانلا عج ماعليةمالل صوصخالهناب درو عئانصلاو

 | ىلاعت هلوق رهاظ تلقناف « فالتخالا ظفلنم ردابتبال هناب اضيا درو تاحردلاو

 لوقا لكلل لماش اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكتالو اعجب .هللال بحت اوعصتعاو
 أ قالتخالاوه دارملا اولاق نيرسفلاناىلعنكماام ةضراعتلا صوصنلا قيفوت بحي
 | مهاينا ىلع مهفالتخا ةرثكنم ل نيذلاك لها امنا ثيدحب اودباو لس الآ لع

 . نارجاٍبيصعلاو رجاهللب ًأطخا نأ روفغم عورفلا ىف ةمالاهذه فالتخانا ةلجلابو

 ةمالا فالتخا نوك ليةناف +قححا هني ل عم ًئىطخ ناب داهتجالاىف رصقش نا الا

 | احلا نانع هريغ دلعتال انعيم ادعم دلق نم نا نم انواع لاق امل فانم ة ةجار

 أ تلق + اقافتا هريغ لوشن اهف لمع اهل رسيل ماما لوشن ةلئسمىف لعنم ىدمآآلاو |

 .دودرفالاو هيف مالكلاو ءاهقفلاقافتا مزليالف ىلودالاقافنالادارانا ىوانملالاق

 ا هقيقح رت مزاتسام لوالا لمعه اراثآنم قبولاعف ضورفموا لطاب قافثالامعزو

 َ _ محارلاب هلع زوجف ريغلا بهذم هب دقتعينا )0( لاوحا لاقتالا ةلئس»ى لاق مث |

 «نا(؟))

 إ

 دوصقملا



 ةرورض وا هتقمل ةجامل هجاتح اعف ةصخرلا دصق. نا () ز وكف ”'ىشناعج ردقتعيال نا(؟)

 كالذزكينا(0)نيدلال»اوهلعبتتسم هلال عنتيف صخزلادرجمدصقينا (؛) زوجف هتقهرا
 ةقيقح كلذ نه عمتجنا (5) هشحف ةدايزاو ركذامل عنتيف هنديد صخرلا عابنا لعجيو

 راوج ةعفش ىعدب نك لوالا ديلقت لمعي نا (0) عنتيت عاجحالاب ةعنتمم ةيكمم

 ىلوالا ىف هاطملل عنتهف ىعفاشلاديلقت ديريف هيلع قحست مث ىنملابهذع اهذخأيف
 نعودهيلع لزنم بجاملا ناو ىدمالا مالكو فلكم دحاو صخشوهو ةيناثلاو

 لاقتالا عنمىلا ةيفنللا بهذ لاقتنالا ىف عنم الف ةينيد زئملصم رصقاذاهنا مهضعب

 دقو ىلوا امنودبو رزءعيوملا ناهربو داهجاب لقتنملا ريدقلا 3 ىف لاق + اًقلطم

 روث ىباو ىذا ىلا ىعفاشلا نم ئواسطلاك و ريغلةعبرالا بهاذملا نم ةعاج- لقتتا

 صنالدهلا مامملانبانعنكل هلريغصلا عماملا حرش ىف همامتو ىعفاشلاىلا ىئنلا نم

 لوصا ضعب ىفو ده ىال ةلئسمىاىف دله نا لكلف نيعم دهتحم ديلقتىف دحال

 اقافنا هريغىلا هنع عوج رلاهل سيلف ةلئسم مكح ىف دهنحي هلو ىئاعلا لعاذا ةيفنملا

 هةدحاوةلءالاهزاوجراتخملاهريغ دلّ نا هلز وحجب لهفىرخا ةلئسم مكح فاما و

 داقتعالاثيح نمالصارانلا لخدنالةانثتسملاف طقفداقتعالا ف قاررفالا نمديراناليق

 هلوقنمردابتباك لمت |نمودنم معاديراناو لمعلا

 لوصالا نمولوقا اقلط هالصارانلا لخد.الفزلا ةنالعهماىتا نم مهنم ناكنا ىتح

 ىهنم ولاق لم اتيلف ةيفنملادنع صوصنلاىف ةفلاذملا موهفم لمتلاءدع. ةررقملا

 ةيديرتاملانمةعاملا وةنسلا لها ىهو## ىباعصا و هيلعانا 8 ةلم ىا*#املاقهللا لا وسراب

 نوكيال كلذ انلق + ةعاجلاو ةنسلالهأ اهنا. ىعدت ةقرذ لك ليق ناف + ةئاشالاو

 ةقباطع نكمم امنا اننامز ىلا ةيسنلاب كلذو لعفلاو لوقلا قيبطتب لب ىوعدلاب

 اك 0 عجا ىتلا تتكلا نو اههرغعونيخشلا ىتكك كدا لا حام

 داحال انلو + ةيديرااملاو ةرعاش 0 نيب فالت>الا لاحاف ليق ناف + ىوانملاف

 ىرخالا ليلضت بجوال ةقرف لك فالخ ذا ةدتعم ةفلاح دعب مل انها وصا

 فالتخا ةّرك ناك ناو تايعرفلاف فالهااماو ةدحاو ةلم اندعف اهقينسفنالو

 اسايقالو اماجماالو ةمئاق ةنسالو اصن اياتك لكلا ةقلخممدعىف ةعتحم نكل ةروص

 أطخاناو ةنسلا ةباصاىف هعسو لاكو هدئج ةياف فراس لكلا ناو هدنع اك

 عماللاح شف ىوانملا لاق رجؤي لب ىنعيو رذعي اذهلو ليلدلا ءافخ ةوقل ضعب

 هي هنعىلاعت هللا ىضر سنا نع 8ىذمرتلا# تلف رئاوتملا نمفلؤاا ثيدملا اذهدع

 6 ىنبايىل لاق 9 سوهيلع ىلاعتهللا لص هللا ل وسر ,ناوف يس سو هيلع ىلاعتهللا ىلص ىنلا مداخ

 فرص دارملاو تعطتسانا # تردقنا هب قافشالاو مارك الل ءادنلا نبا ريغصت

 سيلو# لاما # وولف تاذك ه ىسمو لل كل رمع لك ص ىف ىا## مص نوط دوب ذيب

 ثيح نم نانا اهو اكن

 اولاف ةدحاو ةلمالا )

 هللا لوسراي ىه نم
 «ىباعصاو هيلع انااملاق
 عابنالا نع جرح رف

 د عادتالاب سند ملو

 لعفلا ولوقلاو داقتعالا

 عاججالاب فرعي كلذناف

 مالسالاءالع هيلع عجاف

 لطاب هادعامو قح وهف
 مجباصلا كلملاناىف اك

 هلزومرملاىذمررلا ج رخاو#

 * سنانع تزل هلوش
 * ىبص ىنلامداخ كلامزي

 لوسرنا) ربوع هللا
 ممسو هيلع هللا ىلص هللا

 ,ءابلا مضب (ىءايىللاق

 تردق نا) نبا ريغصت

 ىف لخدنىا «عصن نا

 (ىسم وزن حابصلاتقو
 ءاسملاتقو ىف لخدنىا

 راهنلا و ليالا عيجج دارملاو

 2(شغ كبلق ىف سيو

 حصن لعاف نه لاح ةلجا
 شغ كبلقىف نءاكريغىا

 1 ا نم رعضاامفالخ هل رهظا واهحدنلا هضم ملهشغ نم مساسكلب6 شغكبلقف



 شغلاو (لعفاف دحال)

 وه ىذلا محدنلا ضيقن

 ىءايلاق مث ريملاةدارا

 باقلا ولخ ىا (كلذو

 نم و ىننس نمل شنلا نم
 ل كادملا
 هتبحمىف ناىلع هيبشت هيف

 ةبحم هنا نم ةدحاو ةنس

 هركذ مال_كاهيلع هل

 ىنبحا نهورل كالملا نبا

 لاق أك (ةنللا ىف ىعم ناك
 ثيدح ىف مالسلا هيلع

 ارثطبام و5 ثحنا ةمبرجكلا
 هنوك نم مزليالو مهعم

 ةنللاىف مالسلا هيلع هعم
 ىفمالسلا هلع ههنا واسم

 توافد اهتوافتل اهازانم

 [كلامعلا بتارم.لانعالا

 بهاوملا ق

 ١ أ نا 1-7

 َلِيَقَو اهريغو فااخلا وقفاوملاو رفاكلاو نمؤملا لعدم ريثكتلل ريكنتلا ة# دحال ب

 ىلقلا رهطيل بلقلاف شغلامدع رارق“اىا## لعفاف ههرظن هيفف هريغو ناسنالاو

 || قافشتسالل نبالا ريغصت عم ءادنلا نيركت 86 ىنباي لاق مث وه سندلا كلذ لثم نع

 7 ىنس نم #9 شغلا نم بلقلاةءارب ماودىا## كالذو قعةقفشلا راثآن مهب ري امناو

 نايتاالب ةبحلاىوعدف اه نايثالاب ققحتاعا ةبحملاوه# ىتنسبح ا نمو وف ىتنس ضعب

 ماقملان وكيف قارغتسالل ةفاضالانارهاظلاو عئاملالا اهف الخ ىلع ناهربلالد ىوعد

 هنع لدعي ذق لصا لوالأنيع فرعملاداعملا ثيدملاو ىتالكلاب هذا اك ايلالدتسا

 هنال ه«ىنبحادقفؤإه ةلعلامومعل ةسياقملاوا صتلاةلالدب اما اضبالكلا لعثيف سولو

 ةب نع ًاشنت اما ةنسلاة بحت هتتس ةبحمنكمال عمو هيلع ىلاعت هللاىلص هبحيمللول
 هتبحم لاك هلل صح مل نأ اهحاص ةبحم ىلا ةليسو ةنسلاةبحم نا لقحكو اهحاص

 مجاشملالاق 3 رارطضالاب همم لصف هكلس ىلع بظاويلف مالسلاو ةالصلا هيلع

 لقن *ةيهلالاة بلال صخ رك ذلاةيكبف هرك ذ وه ىلاعت هبحم لاصح“ا قيرطنا

 هتلس ةبحم مو هيلع ىلاعت هللا ىبص هب تامالع نمو ىتالطسق اب هاوم نع

 .ىلاعت هللا مالك نم دلك 2 اذا هبلقىف نامالا ةوالح تلخدنم ناف هنندح ةءارقو

 ةسفقن و هبلقو هحور اهتب رش - هيلع ىلاعت هللا ىبص هللا وسر ثيدح نهوا

 لكلا ععسيف ارمدب هنم ةرذلكو امعم هئم ةرعش لك ريصتف هلعدلو ةولكلا كالت نىمعتت

 قيقحلاجاوءاهيلع طالت وهرس قرشبو بلقلا رينتسي ذئنيف لكلاب لكلا مصس و لكلاب

 لها تاذع ناك اذهلو هنع هضارعا ف هقب رو هسهلل 0 و هيلع هفطع

 عامسوىلاعت هتبؤرب ةنلا ميعننااك ىامسملا باذعلا نم دشا مهبر تاحجضحاي راثلا

 نا هنت هيف كلما نبا نع لق + ىنامسجلا ميعنلا مظعا هلابقاو هاضرو هباطخ

 ةدحاولاةنسلا ةبحم درحمنا نال مالسلاهيلع هلدبحم هنتسنم ةدحاو دنس ةن# ىف

 لكلا مزاتسن ةدحاولاف هنردع تعدل اهنا ىلع عيبا نم ديال لب هدم ىنكيال

 ثيدملا فاك بحا نمعم ًاراانال © ةنللاىف ىعم ناك ىنبحانمو قع ةيذاكف الاو

 ةيعاانم ةدافملا ةجردلا ةيداحمانا تفرععدقو مهعم شح اموق بح ا نم ردو

 ةدارمع ةلزاملاىف ةيعملا سيل لليقو +براقتلاوه دارا ىراقلا ىلع لاق و ءرهاظ ىلع سيل

 دنعىوونلا نع +هتلزخغهىق لك ةنوايكعم هنع فذاكو مالسلا هيلع هل هعالطادا راالب

 مهلبع لمعي نا نيمحلاصلاة بحب عافتالاف طّرشيالو تاومالاو ءاي>الار يمال هاو

 مدع دارملانارهاظلا نكل هوب فنصملاحرصيس و لوقا +ىهتا مهنمناكل هلعولذا

 هه ركيامب 2 !نايتامدع ةبحلاى وعد قدص نه مزليف ليلعتلا هب رعشي كل معلا مام ةيط رش

 بذكو حت ةيحلاىوعدفالاو هردقمامت ىلع نكيملناو هلعنابا هتلج- نم وبوبخملا

 (يذ)



 سس و هيلع ىلاعتهللا ىلص ىنالا نعهنع ىلاعث هللا ىذر )هللا دبع. (رباج نعل( رد هل وش هلز وم رملا هدنسم ىف ىبرادلا جرخاو

 ريغ دوه ةظفلو ىناصأا هدروا اذكبوقعينا وهو دوه ن «ثيداحا عمت انا لاقف هنعىلاعت هللا ىذر رع هانا نيح

 ف رعتلا مالر يغب لمعت سانا 6 دوهف لص الاى ةعزلا لاقو ةليبقلا ىر# ىرك هنال ثينأتلاوةيلعلل فرضت

 قرظلا فيص ولاب هضاقملا ةنم لاح وأتنداخأ هؤص 4 1 من ١) 5-1 ١٠٠ه 1 0 نيتلسقل ناضاخ نالع امهنإل

 حارششلا ضعب هيلا بهذ اي زازللاو دواد ىبال نمرلاف ةمم ىازن نا زد 3

 نادجولاب رهظناا ةيقللا ةقيقح نكل ٌركالا وهو ىمراذالف ةلمك* ءارب ناو

 رهاظلا 7 هنع ىلاعت هللا ىذر رباج نع هه هياك وا املا

 ىلاعت هللاىذر صاقو ىنا نب دعس تخا نبا وه ىذلا ةرع“ نب رباحال هللادبع

 هنع ىلاعت هللاىذر ره هانا نيح لاق هنا سو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا نع #8 هنع

 قاغصلا نعلق * دوهينم 8 ةيضاملابتكلا رابخا ىا.# ثيداحا عسانا لاقف

 توقةعيندوهيىلا نووسنم ىحتا برعم :ناقنالا ىف لاق مالسلاه يلع بوقعينا وه

 نرد

 دوهي ةظفلو مالسلاانيدن ىلعو هيلع ىموم ةها نم ,هنا ن آلان وعدي نيذلا هو

 دومىف لصالا ىرسةةء ذلا نعو+ةل.بقلا ىرحم ىرح هنالثدنأتلاو ةيلعال فر صنم ريغ
 هيفنكل ىهتنا نيتلسقا ناضاخ ناطع امهذال فيردتلامال ريغ لمعتسي نا: سود#و |

 هلعل انسح انل ثيداحالا كلت ىرت ىا اهنملاحوا ثيداحا ةفص ه# انبحمن 8 لهأت

 صاوخ نم دعاممو ىأرلانم زيجتفا ىا * ىزفا ل :ظءاوملاو مكمل نم اهنفامل

 نوبهذتنافلثمسا.قلا وهو اهتلاصا ىلع اهيبنت فطاعلا ىلع اهءدقت ماهفتمالا اذه

 فرح محفإ )2 ىرفا
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 مالسلا هيلع ىمو«لاقدقو

 اهنم هلعج نا ىلاعت هللالأس ةاروتلا ف ةيدج-الا ةءالاءذه تافص ىأراملا

 دنع ةعاج روضح زوحبو ريغلا عم ماكتملا سفن غيص هديؤي اك ةعامجا وه دوهيلا ا

 نم ثيدمحلا عماس نكل طقف رع ناكناو لئاسلانا لوالالعل لوقا+ريكت ريغنم

 ةيارس فوملتو سناحتلل عورشلاريغلا ىلا ةيارسلا فو ىتاثلا لعاو+رمع لاؤس
 ام انعرش قفاوام زيمت ىلع نوردّسال نيذلاماوعلاو ءافعضال هناسكلاو دخلا

 ناكلا ىطااش رك اى اول
 مهنمذخالاناو نينمؤملاودعو هللاودعل ةيالولاذاحكاو سنالاو ةفلالابجوب هلاو

 هبرعشي اك لماكلاماتلاى وقلا جا رلادوجو دنع رصاقلا فيعضلا حوجرملاىلا ليملا

 اماوءلاتحالاق رط دسو راكنالا ىف ةغلابلل ثلاثلالعلو *ىوبنلاب اولا ىفريبعتلا
 ذخاىف ررضال لماكتلاو ىوقتلادعبف مالسالالئاوا ىلع عنملال محي اماف عبارلا
 اماو ةياردلاديشبال ذا ةياورلاىلا جاتحم اذه نكل نآرقلا ركل ةقفاوملا ثيداحالا
 اع لقنلاو ماكحالاب قلعت امب عنملا صيصخن ىلع لج ااماو كلذ ىتانم ىلع درب

 لثم قاطلاديّشالو قالطالل فلاح ديعبف ماكحالان ود مياصنلاو ظعاوملاب قاع

 :اهبريخاوا هتلااهصق اذا انلدعيرش انلبق نم ةعيرش ةدعاق هديؤي ام مالكلا اذه
 ثيداح الا ىناعمب ىأ 5 مجدول 0 ريك نع ن مالسلاو ةالصلا هي طاع 0

 ةيلاخ ةيقن ىا * ءاضب 88 ماقملان وعب ةيفنملاةللاب ىا ليقو 0 وا مكبحمت ىت
 ةاروتلا ثيداحاىف عقو اك ناصقتنلاو ةدايزلاب رييغتلا نع ةظوفحمو 1

 ليقو ةحضاو ناعمو ةحصف اافلاب ةقرسشم ةرينمىا ليقو مكبجم ىتلاليجتالاو
 قالخ سانتلالاو ءافلخابوش نم ةصلاخ 6# ةيقن 8 طيرفتلاو طارفالا نع ةملاس
 عم ةاروتلا ةءارق نع رع ىهن اذاف ةيحتفلا بهاوملا نع القن انه لبق تايكلا نع
 ”ةفسالفلات الهي لاغتشالابلغدقو قحا ةفسالفلابتكنعىهنلاف ايهلا اياتكهنوك
 اهتنارذ لع نونكعيو ةلمكلا مهرهنا نودقتعيو اهفرعيمل نم اولهجو نيكح اهوعسو
 هذا ءاهفس اوع“ نابوحا مهاثدح الو اناآرق ظفح مهنم ادحا قلت داكتالو

 ىتلاةخوسنملاةلملاناسحسا بجو هناو هقفاونال

 ىراصنلاو دوهيلان«نيلملاب رضا رهو هعضاوم نع ملكلا نوفر هو ءاسالاءادعا

 ايح ىسوم ناكولو #8 ىلاعت هللاءاشنا فنصملاعسصتدنع لصفيسو ا

 هتعيرش ناوهاون ءادنالا راسو ءادنالا ىنوهذا ه6 ىعابنأ الا هل زاحامىا ع ١

 2 - ىلع قاثيملاذخا ىلاعتهلا اقباس تععسدقومالسلاامكثاع ىسيعك ةخوسنم

 ل مال لع ىسوملاقباتكلا اذهحاث ضءبف عقواماماو مهيقلنا ءايا ,هتعباتم
 اهنم هلعف اهنم

 ةمالاناو رخآ مآ ىن نوك زاوج مدعإ انٌوانع حرص ذا ميظع معا ةرساع#

 ءايدنالا لضفا نموه ذل لكن فيكق اايزالا نب ىن ةجرد غلبنل ابرق ايلوولو

 هباشتملاىلع لمحو ا هليوأت مزليف هدنس مدولو كلذ لأسيو ةيمالاب لمكتسينا

 (دقو)

 هلعجن نا ىلاعت هللا لس ةارونلاىف ةيدجالا ةمالادذه تافص ىأر



 ٠ه
 عنملاىلا ةراشا ثيدملاىف مث داحآآلاب هناشاملاتوب' زوجال اًنالع ضعب لاق دقو

 حاصتتالاةنيبولو ةرفكلاىدباىفثعقو ىتلاةيملالاب تكلا رئاس قلطمىف رظنلا نع

 نم تلخ اذا اهبءات-الاةيعفاشلا ضعب زوج اذهلو تافيرعتأاب ةنوحشم اهنوكل

 نام الازو< الو ةخوستملابةكلل ةمرحال ىوخلا ناولع نعو»ىلاعت هللاركذ

 الا رظن هيفو دوهلاىد اىف ةاروتلاب ءاحتسالا زوج نا ىلا ضعب غلاب لب فرحلاب

 ةاروتلان اذ قااوهو ىناديملان.دلا سعثنعو * ىهتنا تايرفكلاب هفيرحن ققحتنا

 رك اللو اهلقا فرحلا لب ماريحالاك لذ عفربال ىراطلا كشلاو ماريحالاب جاو

 لخد هلا ضعب نع ليقو ءاماّريحا بندا ةارونلاةءارق هرك اذهل لعل لكلا مكح

 هامادو هنيدف بكس كلذدعب لزيمل مث اهف قصب ىتح ةاروتلاناهتساو ةسينكلا

 ةيملالا بتكلاكلت ةناها زوال ةلخابو هسفن لتق هنا ىّتح ةتيم مينا تام يَخ

 ه6 دهام نع هي زازللاو لينح نب دحا هي زدح اهتفلاطمالو ايضارفالو هك رندا

 ىلاعت هللاىذ ررمعنب هللادبع عم اندك لاق هنا ف ىعباتلا ريبجنب هنعىلاعت هللاىذر

 كلذ نعىا ه6 هنع ف لامو ضرعا ىا نيتلمملاب :6 دال ناكم رف رفسفف اههنعأ
 لوعفملا ىلع ءائبلاب 6 لئسف #» ”ىثلانع ضرعاو لام اذا دي داح نم ناكملا

 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر تيأر لاق 8# ضارعالا * ثلذ تلعف مل

 هلاعاو هلاوحا ميج ىف هلدتعباتم ةدايز نم اذهو هلاعابتا ه كلذ تلعفف كلذلعف

 هذه لعفىف جرحالليق + ةدئازلاةنسلا اهللاَشب ةيداعلا ةنسلاهذه لثمو هلاوقاو

 ىلا ام رق ةدكؤملا ةنسلا كرتنوكك هيزنتةهارك هوركم اهكرثو سدح اهلعف لب ةئسلا

 1 لسوديلع ىلاعتةلاىلص هلوقل ةعافشلانامرح قاقعتسال ابجومو مارللا
 ىدهلا ةنس كرثنا بتكلا ضءبىاف حيولتلاو محض وتلا ىفاذك ىتعافش هلنتلىتنس

 هال سس وديلع ىلاعت هللا ىلص هريسك كاوزلاةنس كرتال ةعاملاك ةهارك بجو

 قالطا همهوانأو ةهاركلا قلطمالميرمتلا ههاركىذىلع لوم“ هدوعقو هءايقو

 ىلواهكرت ”ىثث لكف ىلوا هكرتنكل هلعف نع عنعالام ىهيزتتلا نا اوركذدقو ىئنلا

 هللا ىلص هلعف ثيحنماما رثالا اذهب جاتحالا لحم ليقناف ٠ لمأتعون هيفف هيزنتف

 هلعفنا اولاقلوالاو ءاميعىلاعتهللاىضر رعنا ةعباتم ثيح نموا سو هيلع ىلاعت

 يجركلا دنعو ةلزوا هه صو_صخم هلا لامت<ال ضعب دنع فقوتلابجوب قلطملا

 ديشالف عابتالا بجوال كاوزلاننسلا نم اذهنا رهاظو عابنالا ضعبلادنعو ةحابالا

 كشالهنا ىناثلاو+ هرتز ال ملصإ الف بهاذملا عيج ىلع كسااو ماصتعالاموزل

 عيب اىفالو لحلا اذه قحيفال ريغلا نايا بجوبال كاوزلا نم ةنسىباحص نايثانا

 هديلقت بحي له هلاىف فلتخا ىذلا ىباعتلا بهذم ةلئسم ليبقنم اذه نوكيالو

 هديلقت زوحنالوا مالسالارفو ةمئالاس مشو ىزارلاو ىعدربلاك سايقلا فااخناو

 ىلو الل لماشلا ماصتعالا قلطم بولطملا لعلانلق«سايقلاب كر د.الايفالا دي ز ىلا و جركلاك

 نبدج-ا ىوراهنم هلع

 هلودب هلزومرملا لينح

 زازبلاو نيتلمهملاب (دح)

 ىا (زهلوش هلزومرملا

 نب(دها# نعزبة معلب ءازلا
 لاق هنا ١ ىعباتلا ريبج

 هياط نب( ر عنا عمانك

 هلق ناكع رن رتاس قر
 لام ىا نيتلم#لاب داخل

 ديحن داح نم لدعو هنع

 ع رك ال إم اذا

 كنكديا« لع هل. ”نذلا
 قلعت مدعل لعافلا نع
 (كالذتلعف مل هن ض رغلا

 قافتاماةمكللاىادويملا

 هللالوسر تيأر لاق)
 لعف 2 و هيلع هللا لص

 هلعفل امانا (تلعفف كلذ
 ةهسقلا هده لكل لاكو

 ةئسلاو ةيداعلا ا

 اهكرثىف جرحالو ةئازلا

 اهكراو نسح اهلعفلب
 هبزعتلا ةهارك هوركم

 ةنسلا عاما ىلع ثحهيفو

 نم تناك ءاو_س اقلطم

 ناس نم وا ىدهلا ننس
 دقل ىلاعت هّللالاق كاوزلا

 هللالوسر ىف مكل ناك
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 الاوقا ةريسلاو ةّقيرطلا ةئسلاو ةعاد ةلجا ةيقابىلع ةلجام ةيناف ةذا راثاو.لطاب أ لاقلاق هنا هنعىلاعت هللا

 ةعافش هل سيلفوا .ةلماكلا ىتما نهوا ىندو ىتلم نمىا *# ىنءسيلف# الاعفاوا || هيلع هللاىلص هللالوسر

 اهبنواهتو اق-اهربمل ناو قساف عدتبم وهف اهل ادقتعم اهنع ضراناف ليق ئم < قس نع بغرنمسو

 ةقلطملا ةئسلا امال اقساف نوكيال اهتينس ادقتعم ةنسلا كراتنا نحال رفاكو هف | ليموىوه اهنع اضرعم
 رفكلا لعلف ارتاوتمنا رفكي امئا ةنسلا ةيقح مدع دقتعمناو ٌباوزا ةلهاشلا || هلاراثالطابعابتاو سفن

 ةنسلانم دارملا !متينس فزيعا نا راقكسالاو ةناهتسالايفوا اقلطم رتاوتلا ىفام || نال (ىنم سيلفإب اهلع
 00007 ]| نال نععوا ةنعربشلا ةلدالا دحا ىهىلا ةئسلا قلطم تدنام اما || ”نييلو زفك اهتع ةبغّرلا
 )00 دلل هاظلاو ءوحوبوجوال لباقلا ةيعرششلا مكحالا ماسقا دحام ||| ' ةبصخ راق مهو قا ةاهم
 هرخآةلمملا محفب حدنلا مكاىفو كرنب هللادبع نعول نابحنبا بحت امهل ةعزعلا نم لضفا نوكت

 : ب 1 1 8 : 8 الل 2 يه 3

 ا نبورع نوكينا ىضتق,ىناثلا مف اهضعيىف رمءار دعبواو ةمالعبو || 0 0
 هللا ١ | اي ولا ب ناطلا

 هللا ىلص هللال وسر لاق لاق هل 9م :ع ىلاعت هللا ىضذر نير لوالا نواز رسال لاو مقل
 كيد و زعل ريلكي «ةرشؤل انطابو 0-5 ارشو اريخ «لع لكل سو هيلع

 ىف أك نامالاف حدشال
 عجزلا هبىذلا لهما دصق قب طاشنلاو قولا دارا رهاظلاو ةيغرو طاغث .ءارلا 1 :

 «(ىلغ» هيلع ىلاعتهّللا لص هللال وسر لاق لاق هنا ةلمهلا ع منا جوع نب هللادبعإل/ بحإلدل وس ا ا نابح ٠

 روتفن وكسف حب 6ةررفهرش لكل و) ةبغرلاو طاشنلا ىه 0 ءارلاديدشتو ةجمملارسسكب عهرش ل علكل س 5

 0000 ماما ااا لا لل2:1ر2595259595521312121212292957535252202



 كلا

 ِ مدعل هنم فءضاناو ديال اةلطم * ىتىلا هظاشنا ان نم لكنا

 تمدقاو هيلع تأيقا هسفن ىف امذو 0 'ىثلا كلذ ىفامل ةلفغو'

 هك تنس ىلا #9 هروتف ىا هي هنرف 21 ند ص“ لا نم هحو عنز نودي عيال ١

 ناكنم ىنعي ه6 ىدتها دقف ف ةيودنلا ةئسلاىلا لاغتشالاب 'ىث لكىلع لابقالا كَرِ نسبا

 هلعودهلاح نوك ل>ال هيعو هؤعص ناكوا ةيقلالا لوخدلل لاعا لك نع هروتف

 هروتف ىا## هتريف تناك نم وؤ# نيرادلا ةداعسب زافىا ىدتها دقف ةنسىلا ةنسنم'

 كالهدقفةعديلاك ةنسلا ريغ ىاأ هي كلذ ريغىلا# هلاعا نهلعنه» هيلط فعضو

 نباود# ب> 8 ريبكلا ىف ىتاربطلا *#كط## ةرخ الاف ةرسطلاوءاشنلاف لالخلا

 هللا ىذ ر# شاع نع # 217 4 كح وي ةددجا ةدح وم اف ةايهملا ع نابح

 هس لاق سو هيلع ىلاعت هللاىبص هللا ل وسر نا #8 اهبونا نعو اهنع ىلاعت
 نعدعبلاو درطلا نءالا ممتنع وي هيلا اي وا ردقم فصول ادئبه اهلوك عصا

 نع ىوانملا لاقف واو الب ريغصلا عماجلاف 4 هللا مهنعلو #3 ةجرلادض ةجرلا

 اع ةرابع هنوكل اماو ريح هليقامو 2 هنالامأ هلي ةأم ةلج ىلع ىلع هفطعي مل ىذاقلا

 ىلع ن « عال زو اذه ىلعف ليق سكعلابو هلوسر ة 4ع ل ىه هللا 4: 5 ناب ينعملا ف هليق

 نيماصلا ضاير ىفاك مهنعل زوجيالف ىلاعت هللا مونعلي ملنماماو سيلب اك هلللاهنعل نم
 ىغشال لاسم ثيدحقو اك نهؤملا نعلو تباثنب دز ىبا ةياور ىلع ىوونال

 قىوةمايقلا موب ءادهشالو ءاعفش نوناعالا نوكيذل اضيا هو اناعإ نوكيا قيدصل

 ءامملاب اونا ق قاع ءاعسلا ىلا ةنعالا تدعص اعيش نعل اذا دبعلاْنا دواد ىبا ةياور

 ااسم دكت ل اذاف الاعشوأذيع 3-5 تمن اهنوداهباوا قاغتت ضرالاىلاطبهت مث 5 اهنود

 ريغلاماو نيعملاذه اهلك اقىلا تعحرالاو كيذل قسم ناكنا ن ءزعل ىذلائلا تعجرا

 حارس امو نيملاظلا ىلع هللا ةنعلالأ ىلاعت هللا لاق 0 ىصاعملا بتادصال نأ نيعملا

 ا نيرسملا ىاف ا امنا مهللا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هلوق وك نم ىوونلإ

 اهثوحو ةج روةاكزدل اهلعجافهتدلجوا ةياورىفو ارجاو ةاكزدل هلعجاف هتبيسوا
 توءدد>ااعاف ثيدلح نءالاو بسلا اذكو هيلع ءاعدال الها نكي ملامىلع لوو
 فيك ليق ناف+ةب رقو ةاكزو اروهط هلاهلعحاذ لهاب اهل سيل ةوعدب ىتهانم هيلع

 زوك ةراث بيجا+مالسلاو ةالصلا هيلع هذه قاقحمسا الب دحا ىلع ءامدلا روصت ١

 بسلاو# نا ةراتو رهاظلا ف الها نوكي و ىلاعت هللادنعي الذل لها نوكيال نا

 فاضف كك ترك الو كنيع تدر , هلوةك برعلاةدامىلعىراحلبدوصقم سيل

 ةرافكلاو ةبرقلاو كت وعد 3 رادتيفماهيالاد رجب هتاجانم لسو هلع ىل اعتدتلا لص:

 ضعبال با ىنلكنال 86 ةوغدلا با 9 هناش ناكدقو * ىنلك له نعل 6 م

 فاطع 2 ةلج هذه نا ليقاف 2 0 لب صيصختللال 7 م

 يعل ةدح دعب.[

 نوكس وبعض و رونق نوككست مب هب ةزف ةرش لكل 8 0 وهو هكرت ىلع ||

 ب او مهتنعل لعاف ىلع لك فطع محدلالو مه قل لعاف نم

 عبط للملانال طاشنلا ىف

 ( هتف تناكنف)ناسنالا
 (ىتنس ىلا هرو:ذ ىا

 ةنسل هطا_ثن .هجحو ناب

 ناكام ضوع ىرخا

 (ىدتهادقف زثال وااهنم هيف

 ىلا ىده ن

 هنرتف تناكنموإ) ىده

 ىلا لش مل «كثاذريغ ىلا

 ةناهاو هلاريقحن لالض
 ةعدب ىف ناك ناب همال

 كله دقفإ) لالضو

 لكات ||. كه

 ىف ىناربطلا جرخاو +

 هلوش هلزومرملا ريبكلا

 فاكلاو ءاطلاب «(كط)

 ةروسكملا ةلم#لابنابح نباو
 هلز ومرملا ةددشملاةد>وملاف

 مكادلاو (تح] هلوه

 (كح) هلوش هلزومرملا
 ىلاعتهللا ىذر ةشداعنع

 هللا ىبص هللا ل وسر نااهنع

 هنأدتب (ةتس لاق اس وهيلع

 م جب رخ هلال

 هفص ول ةركن هنوك عم

 ىا هثفا_ضال وا ردقملا

 ةثس وا فانصالا نم

 مهنعل و مهتنعل) فائصا

 مهيلع توعد ىا هللا

 ىلع هللادج- رنم درطلاب

 مهب قبال صاخ هجو
 تالدل 1: مهدرطو

 (ةوعدلا با ىن لكو))
 لوالاوبوت مل نا: ىا



 ::ايآزنم سيلام نيملسملاب:ك ىف نوسدي نيذلا ةدحالملاكهنم سيلام نآرقلاىا ىلاعت (هللا باتكىف كاازلا) ةتسلا كلت ن

 [فرحملا لمثل ةنايمللا قيرطب هيف فرسصتملا هيف كازلابداربنا ىغبش و لطابلاىلا قطان عمهولق ةغازال مهيدلوصا

 امهاوملاىفو لمأتف دربلاو را نم مكيقت ىا ر 1| ركيقت ل ب ارسىلاعت هلوق ىفاكءافتك الاب انه وهوا هنم صقانلاو

 الهى هدعب امو ةيشملا رطخ تدم ريذالا واجن تاثنافقسفالاو رفككالذ لحسا نافاملام ادمعتم دّيلاباتكىف كازلاىئا

 ام ذكت صالاب بذكنم هلركملا ىا هناضقوىلاعت (هللاردقب بذكملا) ةتسااكلتنمىناثلا (و» ىهتاثالذكلمصفنلا

 الست ىطانلاو رفكلا نورالو ىرايتخالا ع 51 . هلعزل قلاخ ديع لكنا نوعزي نذلا ىلد د ردقل ةلاكهرك

 قدرواذهلو هردقو هللا
 سوح ةيردقلا ثيدملا

 اوضرمه نا ةمالا هذه

 اونام ناو مهودوعت آلف

 رد_ةهلاف مهودهشلا الف

 ءانضقلاو ءادالا ردع"

 هلال رد 0

 ىقلذلا .ءاضقلاب دارملا

 هللا لاق ريدقتلا ردقلابو

 تاوء# عبس نهسحمف ىل اعت

 نا صا ردقلاو ءاضقلاف

 امثدحا كفن النام زالتم

 امهدخا نال رخ آلا نع

 ردقلاوهوساسالا ةلزنع

 ءانبلا ةلزتمم رخآلا 4
 مار نإ ءاضقلا وهو

 مار دقف امهنيب لصفلا

 ركذو هضقنو ءانبلامده

 ءاضقلا تاربتعملا ضعب ىف
 هلال ردقلا نه صخا

000 

 وه ًءاضفلاَو ريدقتلا وه

 م عطقلاو لصفلا

 ةلزنم ردقلان اء العلا ضعب
 | عماجلاىفاك ردقلاب نوبذكي ماوقاىتمانم نوكيس !سوديلع ىلاعتونلا ىلد ىنلالاقأك

 | ىنةتسم فلكتدهنا حالف ىضاقلاهرك ذ باحيريغ ءاسدنالا ضعب نوك مزايالثل ةفص

 اماو فاعلل واولاف ىلاعت هللا نع رايخااما ىلاعت هللا مهنعل هلوق لي ان رك ذاع هنع

 رابخالاهبسانن و فانئتسا واولاف سس وهيلع ىلاعت هللاىلص هنم ءامدلاىا نءالاءاشنا

 هيلع فطعوأ مهيتنعل لعاف نم لاحاما ىن لك هلوقو ةوعدلا ب احم 0 هدعل

 هللاباتكىفؤإ# دازىذلاهيدئازلا #9 ةتسلا نم لوالا ةفشاكة فص ةوعدلاباحمهلوةو

 اذكو ادعكلذ لك ءاداوةيفيك واىئعم وااطخوا اهظن هنم سلام نارقلا ىنعي هي ىلاعت

 ةنسلاب ناصقنلاو ةدايزلااماو ءافتك اوا ةساقموا ةلالد نارقلا نم نسلام لاحدا

 ١ لدوا كم ةذوخأمو ةماتكلاىلا ةعحار اهنا تقرع لَو سايقلاوا عاجالاو ا

 هيف ظفاحم ريغ ىأرلاب نآرقلا ريسفن هيف لخدنو ةج اهنم لك نوك ىلع باتكلا
 هدغقم ًاويتيلف لعريغب نآرقلاىف لاقنم ثيدحىف اي ةيبرعلامزاولو عرسشلادعاوق

 رابخالاووهتلاوهقفلا ةفرعم ىفاعستءاسدااماء ناكن اودح ال آر قلاريسفت ىف ضوملا |

 ىتلامولعال اعماجن اك نم زوجوا سو هيلع ىلاعتهللاىلص هنع ةيوارالا راثآلاو

 صصقلاو(9)لوزتلابابساو(ه) هقفلا ل وص او(7)نيدلا لوصاو(د)تآ ارقلاو(©)

 لمجيلاريسفتلة نبملا(5١) ثيداحالاو(1١) هقفلا و(1١؟) خوسنملاو(١ ١ وحماذلا و(ث٠)

 ثيدح هيلا ريشياك لعام لعن ىلاعتهللاهتروب ىذلاةبهوملا رعرشعسمامخا و مهملاو

 وه ةدايزلا نعم ليقو ملاعق هللاءاشنا لصفيسو ءلعيملام هللاهثرو اعلم *

 لمتحنو هب قيليامم ليواتلااماو هتعدبو هاوه جيوزل هسفن ىوه ىلع ليواتلا

 “6 هللاردب بذكملا © ىناثلا # و 8# صخرف عرشلل فلاح ريغ هقابسو هقايس
كتا ابي ذكت سمالاب بذك نم 0ك ىا اضَقَو نا

 / || ريلنان وك نيركتملاةيردقلاك هر

 | ىلاعتهللانم لخدم نود مهلة قولخم دابعلالاعفا نولوبلب ىلاعت هاضّسن رمثلاو

 ِ ا 0 هلوقو اي ا اما ناكو ىلاعت هلوق كلذل دهشدو هارفدمالف 5 اذاف هللا هعف دي نا وحرف

 كل | لها دنعو ايضقم

 0 (ريغصلا) رارفلا داراال هكنع ىلاعت هللا ىذر رمعل ةدسع 3 اذهلو ل ةلزمع ءاضقلاو 2 رزقا

 اوحالان ٠ هيلع ىهامىلع ةدوجوملانايعالا ىف ىهلالا ىلكلا مكمان ء ةرابع ءاضقلا هم

 هةصضاخخأ اهتاقواىف ءايشالاب ةيهلالا ةدارألا قلعت ردقلاو 0 لأ لزالا نم اهيلع ةيراخا



 ردقلاو قا مكمل وه ,هدنع ءاضقلاف ردقلاوهص اخ ببسو نيعمنامزب ةدوج ومان ايعالا لا وحا نمل اح لك 2

 مغ ىلاعت هللاو مهفاف ماوعلاو صارخ امزالاهن وكل مالكلاانبنطاامناو هليصافتو ىلكلا كمل كلذ تان زج نعد 1

 ربا ا نم تواعف ىهو ةغيصلا هيلع لدباك ىوقلا ريلابى ا( توريملاب تما ىلع طلسشاا 0 2 كالت نم ثلاثلا(و

 دقو ناسالاليوطلاو ليوطلاناسالاو ديدشلا طيلسلاو قالطالا وهو طيلستلانم

 هرهق قلطملاىئعملاو سوماقلا ىف اذك مضلاب ةطولسو ةطال_س ععسو مركك طلس

 ةوعدلاة ءانهن.دهاعملاو ةباجالا ه# ىتها ىلع هه منشللا وبسلابهناسل قلطملاواهنردقو

 ةيظعلا نم تويظعلاكهغلابملل ربملانم تولعف وه رورغلاو لطابلاب «توريجلابو#
 ندوا سب ه6 ىلاعتهللانعانملذيل ف ةربابلاو ةلظلا نم ىتماىلع طلستىذلاىا

 ىلاعت هي هللالذا نمزعيو## قلخ سحو ةعنصو لالح لاكايندب اذكو حالصوأ

 عبارلا وب ةلظلاناوعا هيف لخدبو قلخلاءوسو داسفلاو قسفلاو لهج اومن ٍْ
 ىواضببلالاقع ةكممرحىا ءارلاو ءاملاامحفب عدلا مرد وي ججبتسملا نك لصسسملا وني

 هلعف مرحي ملام هللامرحىف لعفنم ىنعي فيحص' ةمرح عجب اهنا ىلع ءاطامضو'

 نوكتزاالا لاق ,عا هنوكل ىلوا مضلانا لاقو ىوانملا هبرغتساو ه د دايطصاك

 محذلا ضعب ىف نكل ىوانلل هحرشو ريغضلا عماجلاىف اذك تبث ملو لاقأك ةياورلا

 رادق» مه«رفاك كلذف هلح دقتعيو هللادنرحام لحتىا رسفو هللاةمرح لحتملا

 ةينامثثلاثلا نمو السم سثعانا ىناثلا بنا !نمو لايما ةتسقرسئملال بق نم ةكم مرد ا

 ءوضولوةنحلانم جرخا دوسالا رح اناركذو نورئشعو ةعبرا عبارلانمو سشع

 لمهسملا وله سماملاا م وب جو غلب | دوظعت بج وفام زن ام رح ناكمءوض غلب عضو« لكف
 ليقىت ا يسن مو ىضم نمت نوندالا هتريشعواهطهرو لجرلا لسن رمسكلاب #ىزيعنم ١

 ناك كاملا مكحواةرهشلاوا رئاوتلا يرطب مهبسن تباثلا ىتبب لها نمو ىتبرذ نم ىنعملا

 انظ وا العفوا الوق ه«ام## نظلا ىلع مرح وهفالاو ةنيبلابْثدثو ةيعرشةعقاو راص 1

 كرتوا مهئاذبانم هلعف زوجالامىب راقاب لف نم ىنعيهتم ري هللا مكحىا هك هللامرح ٠#

 اههردق ظعو ةريعلاو مرهلا قح ديك أتل نمالاباههصخ رفاكف هلحدقتعا ناف يبل
 منظىذلاومتاشلاو مهلفذاقلا هيف لخ د. لبق و*ى وانملاف'ذكهلوسروهللاىلاام«فاضاب ١

 هللا ىلص هللا لوس ر ىذأت ثيح ,هريغب لعف نم مئأ نم غلب اه ًافاهريغو مهلظوا ,ماتغاواأوسا

 سداسلا # و 8 ىبرقلافةدومالا ارجادهيلع مكلاسااللق ىلاعتهللالاقدقو مهلبق نم

 هتيصمم ىفمادنمناف ةج-رلا وريمللا نع داعبالانعالاب دارملا وام لافتحاةلقوا افافضسأ

 رهقلاؤريللاب ةرءابجلا و ةلظا نم ىتما ىلع طاستبىذلا ىاديظعلاو هك ١ ١١ 19-ةج-رلا نمت وظعلا وت وج رلاك د غلاب

 نعا نم لذيل ) ةبلغلاو هي طلستملاو#ثلاثلا هي وف ثيدحل ا ةم الا هذه سوم ةيردقلااضياثيدخلا ىف وريغصلا | | ا . . |
 مهئافلخ وءاسنالا نم للا

 ءالعلا نمو مهئايلواو

 هلم مهدعبل ىلصلا و

 نه زعبو لب هلاعفا ءوسل
 ةاصع نم © هللا لذا

 لكلا رة ةلخ ]و ذا فعلا
 ىماجع هيلع مهعاقحال
 عبارلا (و) مهلامعا حج” ىف

 هللا همرحام لسملا ١
 هم رحام لسن ىا( ىلاعت

 كلذف اهلح دقتعيو هللا

 ٍدهعتيرق ناكنا الارفاك

 ةديعبةيداس ًاشنوامالساب
 كاذب فرعيف ءالعلا نع
 ءلا دعي هيأع سصا ناف

 بهاوملا ىف اكرفك كلذ

 لسملا) سمايللا (و)

 ةلمهملا يسكب (ىرع نم

 قو ةنقوفلا نوكسو

 ناسنالا لسن ةريعلا حابصملا

 بلعتىورو ىرهزالا لاق

 ةريعلا :ىنارعالا نا 0

 فر ود لج راو

 برعلا فردا وهبلص نم

 ىف اي كلذ ريغ ةريعلا نم

 ةيناي نم ةظفلو ةيحشنا

 وه ىذلا لجسملا ىأ

 ىب لهاو ىرتع نم
 مالسلا هيلع هتب لها نال هيلا ةيانعلا و هنماقغالا ةدايزل لوالا ميخعتلا دعب رك ذلاب هصحامباو هءاتكىف (هللامرحام

 رك ذلابهصخو ةياثعلا نائع هيلاف سد كلذلف مهلبق نه فرعل امنا ةيعرشلا ماكح الا نم ريثك ومارأحاو لالملا عج 3

 اهنع ةيغرو راكذالا هحو نع ىدهلا ىياس كرد ىذلاى ا قل كراثلا) ةقربلا كالت نم سداسلا 069 را 0:



 ةوتلاوف كوالا ميصتلا و رفكب ليقو بانعلاو باقعلا قحتسيف هلاينلا ةنسلا ىلعوهللادنع نوعلم وهف افافضمساو
 موِبال عسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لأق لاق هناهنع ىلاعتهللا ىذ ر سنا نعل ©6مخ )هلوشبام# زوم را اناخشلا ب رخاو

 [هيلابحانوك | ىتح )ىرابلا ف هيلع -ه[ ١١ ١ - ىرجو الماك انام ال يق و ضايعهيلا راشا اه“ انامباىا(مكدحا

 هندلا ونم]ل ايعرش ابح
 (نيعج-ا سانلاو هدلوو

 نالةيرتك الل دلاولامدق

 ريغنه دلاو هلدحاو لك

 لاق#بهاوملا فاك سكع

 نءا نم لكو ىطرقلا
 اناعا مالسلا هيلع ىنلاب

 نادجو نء وا ال يع

 نوت وافتم هناريغةبحلا هذه

 رفوألا ظلحا هلزم مهنف

 قدالاظللا هلنم مهنمو

 هقارغتساو هناوهشل هلاغتشال

 هناقوا زك |ىف هتالفغىف

 رك ذاذا مهنم ريثكلا نكل

 قاتشا مالسلا هيلع ىنلا

 اهراؤ: ثيحب هتؤرل

 هدلوو هلامو هلدآ ىلع

 هش لذمو هدلاوو

 دحيو ةريطاخا رومالاىف

 انادج وه سفن نمكثالذناحر

 دهوشدقو هيف ددرتال

 ون نم نسلم ادهن
 مالسلا هيلع هربق ةرايز

 قرءافاندراثأا عضاومو

 هيلع هابحم نم مهبولق

 ممتالفغ ةبلغل نا ريغم السلا

 بهاوملا ىفاكلا وزلا عيرس

 نارعا* ىطرقلا نع القت

 ةبحم ماسقا ةثالث ةبحلا

 | ةبغرو راكتالا هحو ل عئدهلا ينسي ىذلا قيفوتلا نع الدقن ليقو + اه«ةعديعي

 | ىهتا لوالا حتا رفك,ليقو باتعلاو باقعلا قكسيف نوءلموهف افافذتساواينع
 ]|| ريلغا نع داعبالل ةبجوم ةيصعم نوكيالةنس ضعب كرت نما ىوانملا مالكر يشب

 ناوةج رلااذكو ةنسلا كلت طو:هريخداعبال بج ومةدحاوةنس ل رثنارهاظوةجرلاو

 | ةج رلاوريملا نءداعبالا نم داريناالا رفكهنارهاظلاو رفكب سيل افافضس اة نسلا كر

 ١ مالكلاو رفكليوأتالب ةنسلا فافح اذا قيفوتلانغ لوقاللا رهظي هب ورفكلا معيام

 ا رفا اهركتف رئا راوتلاك اعطقاموت ناك امذاراكت الا هجوىلع هلوق ل

 ا 00000 ةاورلا طور ثتذدح وناف أدآحا ناك امو قاستفةرهش ايو ناكامو
 ١ مخي لمأتيلف باتعلاوباقعلا بج و:الفالاوةرهشلاب قم هيف ف ورعملاو طبضلاو

 (ٍ 5 و هيلع ىلاعّتهللا ىلص هللا وسر لاق لاق ## هنا هنع هللا ىذ ره سنان ع موىراخلا

 ضاّيعىضاقلا ن علمنإك اك انامباوا ىرابلا تف نع 0 © نمؤيال

 || قزينيح ىتازلا ىنزبالربخ ليبقنه هتانو هتقيقح غولب ىقن هيفنب دارملا ىوانملالاق

 ١ كاذذا نودوجوملا منالباطملاب اوصخو ىوانملا لاق ه5 مكدحا ف نمؤم وهو

 ||[ ةقيقحن ناز هناا لكن ةوناعالا لاكىفن اياك 0 ح وف ماع كمل

 ٠ْ عماش ف ثيدمللا ظفلو هدلوو هدلا و نم ف لكبح ىلع هبح حج بالا تال نامعالا

 ]| لكذا ةقفثلا ديزأ دلولا عدقتو ةدالولا ةبارق دوصقملا هدلاوو هدلونم ريغصلا

 |١ ضعبلادنع لب لام او لهالا نم نعا امهنال امهصيصختو سكعالو دلاو هلدحا

 ٠) ةلالَدَل وا مالا دلاولا ظفل-لعثو ىوانملا لاقسفنلاركذ.ل كلذلو هسفن نمو
 ١ ماعلا فطع هيلع فطعو .رخآآلاب نيدضلادحان ع ءافتكالا لبقنموا ةسباقلاوا

 هيلع .ىلاعت هللاىلص هل اراثنا ايرايتخا ايح هنيعجاسانلا و هلوق صاخلا ىلع

 ' هريغ بح ناكناو الالجاو اماريحا هبح نم هناعجر لقعلا ىضتشام ىلع مسو

 00000 |[ ةححأ نب هلكشتما طفتف هزاع ىف ازوكره هدلوو هسفنل

 1 ا ناممالا ىلإ. دنتسملا رايتخالابح دا رئاذا هب فاكي يكف زن[ تكالا هلخدنال

 ديو ىئامركلا لاق هدالواو هيدلاو ىوهىلع ىاضر رثؤيىتح كدحا نءؤيال

 00 لالا ةاشألا تابخاو نماؤهو هقلاح كرو هتعاط ةذارا لوسرلا

 ءانعلاو دلاولا ةبحك لالجا بح دثالثلا ةبحلا فانصا هيف عجب هنال ماكلا عماوج
 000000 0 انك دام رع دحل ةطاقم دو دلولا ديحك قافشاو ةجحر ةحنو

 0000 الذب كلذ, قدص دهاشو نيعمما نيانلا ةيسمك كلذ ىلع. ةحجار ةبحم نوكت
 !اةضقلا جيملت ثيدملافو ئوونلالات بوعككم لكيلع هراثاو بوبحلاىضرف

 ٠ (نضتلا) ةلكاشملا ةبحمو دلوال دلاولاةبصمك ةج-رملا وةقفشلا ةبحمودلا والدا ول اةبسمك مظعتلاو لالجالا
 ةثالثلا ماسقالا عمج سو هيلع ىلاعت هّللاىلص ىنلا ةبحمو سانل ارئاس ةيحمك ناصصسالاو

: 



 نال نيعججا سانلا رئاسو هنباو هببا قح نم ربك |لوسرلا قح نا لع نامبالا لمّكتسا نم نا .ثيدملا ىنعمو
 هعابتاو هءاسناو هدالوا ةبحم هب نمو مالىلا هيلع هبنوكي امنا نالذلا نم ةيادهلاو ناريلا نم صالللا
 قيفوالا ىف نيعججا هباهصاو هلآىلعو ملسو هيلع هللا ىلص هقالخاب قلخلاو هتعيرش عابتاو هيد ةرصن ةبح نمو
 ىتا اذا عدباو عد. لاه عافترالل ةعفرلاك عادت الل مسا ىهو ةعدب عج عدبلا لوقا + هه( عدبلا ىف ىناثلا لصفلا رمح

 هل قباس لاثم ريغىلع لعام ةغللاف ىهو قباس لاثم نعال عّرب2!لعافلا عدتبلاو عدبملاو عيدبلاو تي رغ صاب

 سوماقلا ىفلاقو + سو هيلع ىلاءتدتلا بص ىننلا دعب ث دحااماو مالسلا هيلع هللا لوس ردهعىف نكي ملامثادحا عرشلا فو
 سايقريغ ىلع ثدحاام ةعدبلا ب رعلا نيزلاقو * و ديلع هللا لص يلا دعي ثدحااموا لاعالادعب نيدلاىف ثدحلا

 وا.”قخوا رهاظ دنس ةنسلا نمالو باتكلا نم هلنكيمل ىذلا ىلا ةعدبلا ىورهلا لاقو نيدلالوصا نم لصا

 نافدعباما + هلوةىف مو هيلعىلاعت هللا لص ىلا اهرك ذىتلا ةمر#لاوا ةهور ملا ةعدبلا امه داره لوقا طباسم

 جارخاداراف +ةلالض ةعدب لكو ةعدب تدعم لكوا مان دحم روهالارعشو دمت ىده ىدهلاريخو هللاباتك ثيدخا ريخ

 هللا ءاشنا رك ذنءامىلع طبنتسموا ”ئخوا رهاظدنسو لصا ىلع -ع ١١ زؤ- ن وكف نأ ديالاهتاف ةنسملا ةعدبلا

 فئصملا بك + لايت رت “#تت#؟ ب <
 ١ ّ : مجرنمو احجار هيبنل هبح ناكر هديصل ا حجر نف ةئئبطملاو ةرامالا سفنلا

 حلا كل ور لاو 0 0 م مم ليضفت لمفإ بحنإ ىتامركلا لت نسق دبلا مقا شماملا ىف
 والت ىلوالا 1 ىنجاب لصفلا عنت :ملانال هيلا هلوقب هلومم* نيدو هتيب لصفو نايقلا فالخ ىلع

 مصيإالا 1 ىداقلا نع ليق ىوانملاح رمش ىف اذك هيف عشوع فرظلان أ عم ةلغب اهس ةرجالاب نارقلا ١ ١

 اهفقوناف ةفوقوملادوقنلا ٌ 1 : 26 7 سا ضعف 5 5
 دالوو دئاو لكىلع هتلزنمو كو ه.لع ىلاعت هللا ىلص هردق ةقانأ قمح الأ ناعالا

 | نمانذةنتسادقو فيكةنمؤعسيلف هاوسدقتعاو اذه دقتع لنمو لضفمو نسحمو ءامدلا ورك ذلااذكولطان | 1 7

 جيبشلا هنمو ةالصلاو | اهلالجاو هتعي مشن ءبذلاو و هتلسةرصن تبت نم وممقتسملا طارصلاىلا انادهو رانلا

 ملل ودا كدا هك عدبلا ىف ىناثلا لصفلا ليس
 ةءارقلاديفل خدي وهو و |

 لاؤسل ةالصلا دعب

 ماعط ةيناثلاو + لاملا

 ثادحا هءيرشلا فةعدبلا ااولاقام نعماذهوال وقوالع واداقتغاةنسلا كلا :

 ىلع ثدحاام ةعدبلا ب رعلا ني زنعو سو هيلع ىلاعتدللا لص هللا لوس ردهعىف نكيمملام

 نمالوباتكلا نم هل نكي ملىذلا ىأرلا ةعدبلا ىو رهلا نع نيدلا ل وص ا نم لص ا سايق ريغ
 2 افلا نوكيام ةعونملا ةعدبلا ةيهقفلا نعليقو * طظب:ةسم قخوارهاظ دنس ةندلا

 ىنخوا رهاظدنسو لصا ىلع نزيك نأ ديال ةنسكلا ةعدبأاف ةنس ةدعورس ثمة كمل وإ

 عومتلا داقياو تيا
 رك ذلاب رهلاو رياقلاىف

 شورعلاو ةزاثلعاا ماما

 ىلع ءانبلاو امثوحو

 ةءاربلاو بئاغرلا ةالص هيفلخد.ولفنلاىف ةعاججا ةثلاثلاو ٠ # ل ٠١ ةشبرب 98 هدنع ةتوتيبلاو هنربزتو ربقلا

 هتفلاخومامالا ةّقباسمة سماخللاو *بارغلا رقئرقنلاو ةعرسملاو ناكرالا ليدعت كرت عبارلاو* ةعابجلاب جسما ودل

 ايس ةرجالاب نارقلا ةودات'(١) ةرضع عدبلا جتا فئصملا ىثاوح نع ليق طبتتسموا

 تارطضالاو صئرلاو راكذالاو نآرقلا ىف نحلا هن»زو .ءانغ غلا عاعمو ىنغتلا ةعبا لاو ؛قوفصلاةيوست مدع ةسداسلاو »
 رمهسملا ف لئاسلاو فرسملا ىلع قدصتلا ةعساتلاو ٠ ةبطالادنع اهوحنو نيمأتو ةيضرلاو ةلصتلا ةنماثلاو «

 رهمللاب نهديحوتو ءاسنلا عامجا ةرشاعلاو * ءايرلاو ةرهشلل وا نارقلا محو صقرال ماعطلا ذاخاو بعاللاو

 ىنجالل تناك اذا ةوعدلاو روبقلا ةرايز و ةدايعلاو ةيزعالاو ةينهتل نيجورخو ىنجا تدبىف نهتولخو

 جاوزالا تاوذل اصوصخ تيبلا جراخ نه لاجرلا همم“! ثيحن رهجلاب مالسلا هيلع ىنلا دولو» نينارقو

 هططش ىف دازدقل ةنس ةعدبلادعي نع اضعب نا مث * هللادج-ر فنصملا مالك انه ىلا بيطلاو ةئيزلا 4 باوشلاو

 اهرودصل ةنسملا عدبلاليبق نم ةروكذملا ةثدحلا رومالا هذهنالوقا +لاقو هيلع ضرتعا هطمن دودح ز واحنو



 ما نم مه ريغو نيعباتلاو ةباحصلاب نظدق لضم لاض وهف هركنا نف ندلا ما رئاسو نيعباتلاو ةباحصلا نم
 نع امورحم اهكراتو ريخلا زاح باثم اهلعافو ةنسح نوكتف عرشلا ف نسصعسم رهام“ تنك اها رذلالا ذل

 كمال لوقا 3 تاوصلا نم ءاطخا كلرهظ) ى ح> انلق ايف و فنصملا لاق امم ف لمأت لاق 3 * ليز ا تاوثلا

 . قسو ةعدبلاو ةنسلا نيب لب نمبقلا ةعدبلا نيبو ة:_سألا ةعدبلا نسب َةقرفنلا مدع نم شان لهج اذه نا

 نولسملا أرام ثيدحن اولدتساف نسح وهف مهس وفن نسحم#ا ام لك نا نونظيف لالضالا ةيدابو لالضلا داو

 وخل وا  رهاظ دنسو لصا ىلع نوكت نا دبال ةنسملا ةعدبلا نا قبس دقو نسح هللا دنع وهف انسخ

 ءانو دكا فينصتك لصحسم ىلاو عدبلا لها ىلع درال مالكلا ِ لا ةبافك ضرق لأ |يسقنم طينتسموأ

 هيرومأم لب هيف نوذأم لكف تاحابملا نم اهوحنو ةيعطالا ىف عيسوتلاك حايمىلاو امه رو طارلاو شرادلا
 ناشام لع اهتم دحاولكف فهلا دارو ولي تاز دكا تسلل ةروك ذملا ةثدلا رومالا» ذهو هب رد 3 ردلل ةليسولانال

 باتكىف دجأ هج رخأ هنع ىلاعتهللا ىذر دوعسمنء|ل وق نمفوقوم ءالضفلا ضءب هرك دامىلع روك دما تت دلكأاو

 رظنمأ هتلاسرب هثعبف ادم راتخاف 0000 هنع ىل اعتهللا ىذ رد وعسم نبا نع لئاوىبانع كحل

 ٍ دهعلالب قيقملا قارغتساللالو سنعلا هي١11 1 9- قلطلس الا ماللانا كشالو حجب* هللا دنع وهف اصبش

 24 هلراتخافهلوةىفروك ذملا

 دارما نوكيف اباهصا ١
 مي وزلهو "و مجيسمل أ هنم و ةالصلاو ءامدلا و ركذلا اذك و لطاباهفت وناف دوقنلا ةلغب
 عومث اداقباو تملا ماعط )0 لاملالاوسل ةالصلادعب ةءارقلاة ف لخ د ود وح وعاتملا

 ةتوتيبلاو هنن زتورققلا ىلعءانبلا وامه و و سور علا وةزانجلا ماما رك ذاب ره و راما ىف

 ةعاجلا مبسنلا وردقلاو ةءاربلاوبئانرلاةالص هيفلخد.ولفنلا ىف ةعاجلا (©) دنع

 هتفلاخمو مامالاةشاسم (ه) بارغلارقن رقنلاو ةعرسسلاو ناكرالاليدعت كرب )ل

 .راكذالاو نآرقلاىف ندللادنمو ءانغلا عاممو ىنغتلا (7/) فوفصلا ةيوست مدع (>)
 ) ةيظطاخ ادّتع اهو دو“ نيمأتلاو ةيضرلاو ةيلصتل ا( را طضالاو صقرلاو

 | نآ را رقلا متخو صقر ماعطلاذااو بعالتلاو روهسملا ىف لئاسلاو ف سمملا لع قدصتلا

 ةلشهتلا ىدح | تثني ىف نهتولخ و رهاب ن هديحوتو ءاسنلا عاتجا )1١١( ءايرلا وةرجشال وا

 امو طقذ بادصالا

 صياصخل قارغتسالا
 لها نيسملاب داريف سنحلا
 م نذلا داهتحالا

 مالسالا ىف ”نواماكتلا
 لامكلا لا "قتلا عر
 ررقتاك ةنيرقلا مدع دنع

 هلوق هلثمو هعض وم 8

 «ةيزعتلا وت هآرام ىنعملاف داهتجالا لها اهبدارملاناف ةلالضلا ىلع ىتما 2 مالسلاو ةالصلا هلع

 مهيلع ةجح ثيدحلا اذع ن وكف عبق هللا دنع وهن ابق مهآرام و نسح هللا دنع وهف انسح داهتجالا ل هاو ةباحكلا

 3 ليوم باوطانودب م 3 زيوت اليلدنالدج نوكيا صب ليلد ىلا جاتح 5 0 ايش دا نسح ىذا نهورهلال

 هلوق' تح اهحاردنال ايها ةعدبلا لئبق نءةروك ذملا رودالا هذهنا 1 ءاذه ررش : اذاو هعنض وم ىف 10 عنملا

 ةدعدب لكو ةعدب لا والا اح هلوقةو دودممىا در وهفدنم سيلاماذه انمماىف ثدحان ٠ مالسألا هيلع

 كهوف ملتخا ناو باوثلل الئان اهدحاجو باتعلا نع اظوفحم اهكراتو باقعال اقتكسم اهلعاف نوكيف ةلالض

 ابلاط افصنم تنك نا امات ءافش اهيف دحن ءاهقفلا مالك ىلا رظناف نامزلا اذهىف اهعوقو ةرثك ىلع ءانب ةهبش

 الاود نا رحا نم هيلع مهلاستامو ىلاعت هلوقكف ةرجالاب ةوالتلا زاو> مدعاما + قيفوتلا هللابولوقاف +قحلل

 زواحبال نيملاءل ركذ الا نآرقلا ام ىنعملاف ىفاضا رصحلاو نآرقال ريعشلا نا لالدتسالا هجو نيملاعال ركذ

 اولدبتدي نا ةمال قيليلهف ةنوعلمو ةفيج انئدلا هللابيبح ىعس ليق «قلخلا نم رجالا هيلع لأسي امم هنوكولا

 تاونال ةرضالا نازقلا ةءاَرق اررلا لتسكافلا »لاق + لانه ةناوعلم ةقيح نورهطملا الا هسعال ىذلا هلل الك

 | هع تايالانا و هللاو هانعماليلق انمث ىتاياب اوريشتالو ىلاعت هلوق هيلع لدي ءاهقفلا نم دحا هب لهب 1 اهل



 ءارشالاك كلذ ناف ةلجاعلا ظوطملاب ردقلااهباوث اولدبتست الف ةيندلا ايندلا ماطح ىلا اهب لسوت نا نم اردق

 'مزاف مصنال مودعما عبو رجونال ه:ع ىهنملاو نامرلاو نا رسمللاو نباغتلا لاح دنع حضا وو ليلقلا نقلاب

 ةياورىف رفز دنعالا زوحال ريناندلاو مهاردلا فقو اولاق دقف دوقنلا فقو زاوج مدعاماو * نما دادس

 لقانيو الهتاكز مزليف هموزلب ىضاقلا مك مزليالف هموزا نود فقولا زاوجالا هنع درب مل هلاو هنع ةفيعض

 ماعطلا ذاحا ةهارك اماو + نيكلاهلا داقنافإك فقاولا ىلع هلابوو كلذنم ”ىثب لعفالو هتوم دعب هتثرو ىلا

 ماعطلالاق بابحن لاله نع ىطيارالا ركذوىزازبلاف روكذف عوبسالا دعبوا ثلاثلاوا لوالا مويلاىف تيلل

 ةلطاب ةيصولاف اولاق سانلا مطيل هنوم دعب ذ! ناب ىصوا لجر ةصالمللاىف لاقو ةيلهاملا مانه تيملا ىلع

 ركذلاب توصلا عفر هركيو ناحضاقلاىف ركذ دقف اههو وا سورعلاوا ةزانملا ماما ركذلا اماو + مصالاوه

 ىهتنا مكلهللارفغ هل اورفغتسا اهعم ىشعوهو لوش. نان مةرك وناكم يهاربانعو هسفنىف ركذ رك ذينا .دارا ناف

 قيرطلاب سورعلا مادق ركذلاو# ىف ةعبرالا بهاذملاىف ةزانملا عم ركذلاب توصلا عفر ها رك ررقت اذاو *

 ]سس و هيلع ىلاعئهللاىلص ىنلا نمزىف دوهعم ريغهن وكل ةعدب تاقرطلاىف ديدشلا توصلاب رك ذلاف ةلخلابو +ىلوالا

 طرشمدعل ديعلا قيرطيىف رييكتلاو ةيبلتلاىلءهسايق زوحالو ىفخالو رهاظدنسهلالو ريخم هلدوهثملانورقلا الو

 عفرلاب توصلايف قافتالاو عامتجالا ديهبال هسفنب درف لكلالا امهبرهللا عرشي مل ريكتلاو ةيئلتلا نا ىلع نليقلا

 ركذلاىف مارحهلكك لذ ناف كلذ لجال فورا ىف لادبالاو طيطقلاو صقنلاو ةدايزلا وتامغنلا اما مو ضفلاو

 هللاىبص ىنلا ىلع ةالصلاو جيس ةهارك اماو + صقرلا ةلاسر ىف ىلا هاربا هزك 5 نازل ةءار قف مرحأك

 ةركو ةعلسلا ب ورتلجال فل نا رجاتال ه ركيو نيفراعلان تسب ىف -ه ١ 97 ا عاتملا يب 35 سو هيلع

 ىلا ىلع ىلصي نار >اشنل

 ضرعشق مال_بلا هيلع

 هللا ىبص لود وهوةعلسلا

 انه دوحاام لسو هيلع

 مدعاماو *هربغو ةريخذلا فاك ال رك دااوانوايد اما طخ هنالصب ذخأأي عبابلا نال ةمالك ديول دا ل

 روبقلات ار از مالساا هي اعهللا] وسر نءللاق هنا ه :عدللا ىض رسابعنب|نعىورافراقملاف جورسلاو عوم# !اداشازاوج

 ىنلادلول نوهت ارقو ىنجالل تناكدادا ةوعدلاو روبقلاةرابزو ةدايعلاو ةيدجتلاو ||

 تاوذل اص وصخ تيبلا ج راخ نم لاحرلا هم“ ثري رهاب م-ودهيلع ىلاعت هللا ىلص

 اهرود صل ةئسلا ةعدبلا نماهتا هيلع ليق «ىهتتاسيطلاو ةنزلا عمباوشلاوجاوزالا

 هيف و اهج راث نم اهنال اهيلع جرسسلا ذاك مرح امنا حابصملاوهو جارس عج جرسللاو + دجاسملا اهيلع زذلاو

 ىصوبال وراءتخالا ىف لاق دقفهدبيشتو رقلا صيصحن ةهارك اماو *حااصملا حرش ىف ثالملانءا هركذ عفن الب لام عييضت

 ركذ دقف ردقلا ةليلو ةآربلا ةالصو بئاذرلا ةالصىف ةعاجبا اماو ٠ ةلطاب اهناف اهلع ةبقلا ءانبو ربقلا صيصخ#ب

 ةعاجلاب مامالا اذهب عكر اذك ترذنلاق اذاالا رذنلادعبولو ةآربلا ةالص و بئاذرلاةالص ف ءادتقالا هرك ةيزازبلاوف

 ةماقال فاكتلا اذه لك لوالا ردصلا ىف نكي ملام مازتلال فلكت نا ىغبذبالو ةعامجلابالا ةدهعنم جورذللا ناكما مدعل

 ناكرالا ليدعتاما هحرشو ةينملاف ركذدقف ناكرالا ليدعت كرت اماو * مّللادجر ىزازبلا مالك ىهتنا هوركم سها

 مشيا ةالص ”ىز# ال لاق هنا هنع ىلاعت هللا ىذر دوعسم نأ ثيدهل ىعفاشلاو 4 فسوبىلا دنع ض رف هاف

 ىف رك ذدقف فوفصلا ةيوستلا مدع ةهارك امإو * تابجاولا نم امثدنعو دولا / عوك رلا ىف هرهظ اهيف لجرلا

 مءارقّةي زازبلا ىففناملالا و ىئغتلاب نآرقلاةءا رقةها رك اما 7 كفاتكانيب اووستو اودارت فوفصلاىفاوماق اذا طيحلا

 هناةريخذلا نعالقن باصنلا ىف ركذدقف عامسلا ف صقرلاة مر 0 و * نيمث آعماسلا و ىلاثلان وكي و ةيصعم ناحلاب نآرقلا
 ركذو هب ةصخر عرشلا ف سيل اضيا هناو شعترملا تاكرك هناك رحت راص ىذلا كال ذف حاشملا نه هحابانهو ةريبك

 ىفةصخرال هلا لصاملاف نكمتلا لاح نيابي هناو وهلا هباشي هلال مهب ىدتقب جاشملا بصن« قيليال هلا فراوعلاف

 هنامزىف عاملا بات ادينج نال اننامزىف عامتلاباب



 ١ ةريخذلا ىف ركذو رفاك هلكس* نا ىناليكلاح رصو ميقلا ىف رفكلا عم هنرقو مارح ضقرلا مالسالا رف مامالالاقو +

 0 مكلمل اوتصناو هلاوعمت“اف نآرقلا أرق اذاو ىلاعتهللا لاق دقف ةبطمللادنع ةيضرلاو ةيلصتلااما * ةريبك هنا

 ١ ةيلضتلا 1 ةيطاطادتعتاصنالاو عاقسالا بف باستحالا باصن ىفإك ةبطلتا ىف لزت هنع ىلاعتهللا ىذر دهاح لاق

 دسملاو ةنسلاب ك ظاف سطاعلاّت يهكومالسلادرك ةيجاولاروهالا نءاهدنع عتملاب هن وهدم فيكلاذا ةيضرلاو

 ْ ةنس ىلا ىلع ةالصلا و ض رف عامت”الا نال تكسي و عمتسللب مالسلا هيلع ىبنلا ىلع ىلصيال هاب اولاقانحاشم ناكضات لاق

 زاوجنعء لئسىذاقلا نا باصنا!ىف هركذ دقف هريغو ربقلا ةرايزل ءاسنلا ب ورخ ةءرحاماو +ةلادلا هذه دعب نكي

 جو رطتاتوناك اهناف نعال نم اهقحشبام رادقم نع لثسي امناو اذهلثم زاوج نع لئسال لاقف رباقملا ىلا ةأرملا جورخ

 ْ لوك تعحر اذاوتيملاحور اهنعاي ربقلا تتا اذاو نيطايشلا اه تحرخاذاو هتكف زل ىلاعت هللا ةزعل ىق 2

 | كلل تعد هأ صعاامبا .مالسلا هيلع لاقو ةنلاةحيار حرت و ضرالاو ءاعملا ةكتالم اهنعايو هتكئالمو هللاةنعل ىف

 ندهدولومو ءاسنا| عامجااماو و هع ١ ١ خ- ىهتا هرعو ةخساوث ىلاعت هللا امطعباهتبب نه جرتالو ريك

 نهديحوتو راق داس

 لاب هنن ا قار دكسلا
 ةل نهو جالا نبا

 تانسحسم نم اهنال اهصقتسا نم لضءو لاضف نيدلاة ما رئاسو نيعباتلاو ةباحتلا نم

 قبس اهف هباوج تفرعدق لوقا ٠ مورحم اهكراتو اهياع اباثه ةنسح نوكش عرسشلا

 ةنس تناكل مهنع تردصولو فيك ناب نم هلدبال ءارتفا ةباكعاوح نا اهتسنو لا را

 نكميالام ميراشملاو ءاهقفلانع لك ةيعدبىف لقن دقو اهتيعدبب فرتءموهو ةعداال كح نم ماشا
 «6مخوو لوالاةتس عدبلا راكنا ىلع ةلادلا 6 رابخالا ف هراكتا غوسبالو هليوأت نم , ءولعش ام, تاداعلا

 ىلاعت هللاىلص هللال وسر لاق تلاق اهنا اهبونانعو اهنع ىلاعت هللا ىذر ةثاءنع كلذىوتج ادقو ةولوللا

 7 اذه 3 انليدو ا 7 ان صا ىف 3 نكي ملنا دعي عّرتخا ثدحانم سو هيلع ات و عدب ىلع

 ' املس و اكهروهظ ةوقلو هتلزامفرشو هراضحتسالامكل و ميظعتل ةراشالا || ىنغتلاو ىناعملا مهلامعتسا
 باوثلاءاحرا ثادحالا ىنعمو اناصةن وا ةدايزوا الاح وا العف وا الوق وا اداقتعا || ةيؤرونادراا روضحو

 طبنتسموا ظوفلم ئخوا رهاظ دضاع باتكلىف هلسيل ايأر ىا ه هنم سيل فه (| ن« كلذ ريغو ءاسنلا

 ءوضكرهظو لكدق انتيدناب حيولتهيف ىوانملالاق هلعاف ىلع دودرمىا هدر وهف 0 * دسافملا

 ا |و) لد رشامااماو ,ةيضرعب تسييل ةدايزلاف مكتد مكلتلكامورلا ةداهشب سمشلا || لاك دجم ىفلئاسلا ىلع
 نم دودعم ثيدحلا اذهوبتككلا فينصتوسرادمو طابر وحن ءانبك لوبقفعرسشلا

 هءلالدتسالاو تاركملالاطبال هظفح ىخبن ىوونلا لاق هتدعاقنهو مالسالالوصا ش
 بولطملاو نيتمدقمنم بكيل يلدلانال عرشلاة لدا فصن نوكينا ملص!لبق اذلو 1 7 0 1, : 1 ١ || ءالعلا ضعب لاقو دجحملا
 نيعلراإ قدصتا

 «(ليلدلا) رومالا هذهْنأ رهظ ةلجالا نه ةلوقنملاةلدالان 4 ا 5 امب وىزازيلا ىفاك دجدملا ف ,هاطعا س طفل ةراقك

 مور اهكراتو باثمو ا اهلعاف هلييوح وك 52 ةدودر 1 ةصبقلا عدبلا لبق ن مق ند ةروكذملا ةثدحلا

 ماقملا أ اذهىف مالكلا انينطا امئاو باوصلاب معا هللاو باوضصلا ْنه ءاطقلا كال رهذا ىدح ىلد ف باوثلا نع

 ناوجرا سنو ا مامالا

 نك مهج رك نأ هللا رفغي

٠ 

 ا نائسلا هاورام اهنم هذه ىف عدبلا ىف ةدراولا رابخالا ىا »ع رابخالا رف ماوعلاو صاوخلا ىلع قولا اراهظا

 1 (ثدحانم [سوهيلعىللاعت هللا لص هللا ل وسرلاةتلآق اهنا اهنع ىلاعتهللاىذر ةكئاعزنع (مخ) هلوش هلزوهوملا

 - رهاظ دنس هلزكيمل ايد ىا (هنم سلام مظعتلل ةراشالا اذهب ىئئنلخا نيدلاىا «انسماىفر) دجواو عدت ىا

 ريغ هيحاص ىلع دود مع ىوعل كالملا نباىفأك لطاب دود م هيدا ىذلاى ا «دروه) ةعلاو تا. كلا نه ىنخوا

 رذدقلاو ةاريلاو تئاغزلان 4 اتا 00 ةقورعملا ةالصلاك امدجوب عراشلانم نذا هقحىف نوكالذا ندلاىف لوبقم

 لوبقفهنم لصاهلىذلا عدتملااماو * هداز هجاوخ ةيشاح فاك كلذو#و ةرجالاب ةهارقلاو ةعاجلاب مجسنلا ةالصو

 ناليسنما هةية وفا

 ظ



 هيلعسيلالع ل عنملام#(ةياورىفو)قبسأك طبرلا و سرادملا ءانبكب ودنموااهتال آو ةيعرسشلا مولعلا نب ودتكب جا

 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا ف لصا ثيدملا اذهو ريخ هيف سيلادج دودره ىا 6 دروهف ) اننيد ىا ( انشأ

 ىراخلا جرخاو) ةيلك الا ىفاك زاجلاموم# اعيج-لاوقالا ولاعفالا ىف ماعىلوالا ةياورلاف عدبلاو ءاوهالا لهال در
 ىبنلا ما مهنم نيذلاةرهز ىنبل بسننملا (ىرهزلا )باهشن مم ندم سي ١ ١؛؟زؤ- ©« نع (خ) هلوش هلزومرلأ]

 طاسوا نم مالسلا هيلع ظ

 تلخد لاق ٠) نيعباستلا

 ( كلام نب سنا ىلع

 032 وخر ناك
 ور#لانم لاخلا لحمىف

 لاق كيكبام تلقف )
 (تكردا امائيش ف اال

 مالسلا هيلع ىنلا ىا

 ©( ةولصلا ءذهالا )

 اهذ واعف 5 ولا ناكذ

 ىذلا اهتقوىف هنع ءاحاك

 مالسلاهيلع هيفاهلعش ناك

 رخ !ىلاةيما اونب اهرخاف

 هذهإ لاق اذلو اهتقو

 ءانبلاب(تعيض دةةولصلا

 نع ريخأتلاب لعافلا ريغل
 نم ىكتشا هلاكو اهتقو

 اوناكرهو ةيماىنب ءافلخ

 ناىلا ةراشاهيفو نيملاظ

 نم رى تعاشدف ةعدبلا
 فيكف نيعباتلاو ةياععلا
 حجرخاو) نامزلا اذهىف

 هلوش هلز وم را اىتاربطلا

 ( فيضغ نع )(بط)
 متفو ىلوالا ةعلا مضب

 هيما نوتملو ةاثلا

 (ثراخلانبا) ءاف هرخآ
 ةقلثم اسهر ةلمملاب

 ايد ذنب 99 تيد وازو كيلدحا 210( تست | دما ) فلس( نما ل لسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبلانا )
 ىا « اهلثم ) تبهذا ىا 6 تءاضاالا ) هقبرطل ةفلام 6 ةعدب ) اهدن هب اهءاح ىذلا ( اهندىف ١ عدبلا نف

 ةنسلانال كلذو تءاضابقلعتم ذئيح فرظلاو ءادتاللوا ليل ناب نم ( ةئشسلا نم رو هتعدتا ىذلا عدبلا لثم
3 

 ل

 0 مح لك 1 ىرت همدقما كي كلو هنو مك تابنا اما ليلدلاب

 سجيامب ءوضولا ىف لاقب ناك مك ىفان ليلدلكىف ةيلك ةمدقم هقوطنمزال هيْفنو

 ةيئاثلاةمدقملاف در لمثلا اذهف در وهف كلذك ناكام لكو عرشلا هانم سيل اذه

 عرشلا ما هيلع العلعنهنا هموهفمو ىلوالاىف عازتلاامهاو ثيدمحلا اذهب ةتاث

 نوكيتيدح دجوولف عازتلاابف ىلوالاو ثيدملا اذهب ةتاث ةيناثلاةمدقملاف خا

 عرشلاةلدا عيمجي ثيدحلالقتسال هيفنو ىىرش ركح لك تابثاىف ىلوا ةمدقم
 نال داسفلا ىضتش ىهنلانا هيفو عرشلاةادا فصن اندخ دجوب مل ىناثلانكل
 ضوقنم دسافلا ملصاانا و نطابلاىفام ريغيال كاملا مكح نا و نيدلا نه سيل ىهتلآ

 تاداغلا وحن ىف ةعدبلا در مدع ىلا ةراشا هيف ليق درلا قسي هيلع ذوخألاو |

 انعرش ىا © انرما هيلع سيل الع لع نم #8 ةشثئام نع # ةياور ىفو

 بسنتلا «ىرهزلا 9 باهشنب ؛سنب دم «نعوهىراخلا «خوب هدروهنإل
 تلخد لاق نيعباتلا طاس وأ نم سس وهيلع ىلاعت هللاىلص ىننلاما مهنمنيذلاةرهز كل

 دهعىف هتكردا ه# تكرداامت اًئيش فرعاال لاق كيكبام تاقذ ىكبوهو سناىلغ
 هيو# اهتروصوا اهسذجىا هيةالصلا هذهالا و سوهيلع ىلاعتهللا بص هللا ك وسر .

 ءارتو اهتقونع اهريخ أ توك: لوهجلاءان ىلع 6 تعيضدق ةالصلا هذهؤل# نا لاحلا

 ةلمجابو اهتعاجبلرتو اهروضحو اهعودخو اهناكراو اهبادآ ةياعرمدعو اهليدعت |
 كاهتنا دنع نزحلاو فسأتلاراهظا ىلع ثح هيفو لك الادجولا ىلع اهناينا مدع |

 نيلسملاعابق ريسو راكتالا يمت و ركتلاراكتا ىف دحانييعتمدع هيفو عرمشلا تامرح

 6 بطو# مهنيعيملو نينيعم ةعاجوا نيعم صخشىف هتئراوهامنا هلاكب ناف نينيعملا |
 ىلاعت هللا لص ىبننلانا #8 هنع ىلاعت هللا ىضر *«ثراملانب فيضغنء## ىناربطلا

 اهدنو# نامز 96 دعب تن ردسا ه تعدت ةعاج ةمانمام لاق 0 هبلع ١

 عدبلا عاونا لوعثىلا ةراشأ ريكتلاو قالطالاىف ةعونم ةعدب ىا «ةعدب اهنيدىف

 تسيلوىعفاشلادنعتابثالا ىف ةمامتناكناو ةركلاذا الوقو اقلخو العفو اداقتعا

 ةمالاثالت # تعاضاالا ف هقالطاىلع راج قلطملاو ةقاطم اهنكل اندنع ةماعب

 لعل ةنسلا كرنب نوكيامتا ةعدبلالعفذا 6 ةنسلا نه اهلثم ف تكرتو تبهذا ىا

 ةعدبلاف بدنوا ةئسوا بجاو اما ةعدبلالعفلا ف الخ تايعرمشلا قلطمل ماعةنسلا

 ركنملاباكئتراىلع سساحيب هبحاصف بلقلاىىمش ةعدبلا لعف نا وا ركذامل توفم |



 بطال هلوش هلزومرملا اضيا ىتاربالا جرخاو «ةنسلاب لمت اطاقسااهب لمع |نمم زل ف داضتلا لب اقتنالباقتم ةعدبلاو

 (ةبوتلا) عنمو ريسىا +بج ىلاعت هللا نا هيي ١ ١ ز5- [سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق لاق هنع ىل اعتدتلا ضر سن ا نع

 لك نءرإ ةعدبلاكلت نم

 هلال (ةعد تحاص

 ناطيدلا نال ةنس اهارب

 يت سي )هلا
 هللا فذق ىذلا رونلل

 سال ا ه] ىلحتيف هبل ىف ىلاعت

 : جريق هلام

 حيقنلا ءامضل هع ديل ||

 ةلظ نع

 هطاوخ ةيشدا قر“

 ىن ةعدبلاب دارملاو هداز

 ى اذكر تيدا اذه

 ىه هدعب نيذلا نيث دللا

 داقتعاكتاقتعالا فدعدبلا
 ىهتا كلاتضلا قرفلا

 هجام نبا جرخاو »

 ©خ ) هلوش هلزومرملا
 هللا ىذ ر سابع نبا نعل

 لاق لاق هنا امهنعىلاسءت

 ىلاعتدللا بص هللال وسر
 ىا ( هللا ىلا مسو هيلع

 نات نم عنتماو هللاد رك

 ىضروةبانالوبق (لبش

 6ةعدب بحاص لمال
 ايونعم وا ناك ايسح

 (ىتح 2 ناكرالابوانانلاب
 كري ىا «عدبرل ناىلا
 اهنم ةبونلاب 6 هتعدب )

 نواح هعب عدو
 بهاوملا ىف م ىطخ

 اضيادجامنءا جرخاو *

 22 هلوقب هلزومرملا

 | ةل«لامضب(ةفيذح نءإل

 هنع ىلاعت هللا ئذرر) ىباحص! | نا ىباعكلا ىناعلا ناوهو ءاهق ءاذاه دعب 0 ةهعملا فو ٠

 دارا انك اذهلو لبق هبلقىف ىلاعت هللادفذق رون بيسب 46 هتعدب 9 كني 6 عد |

 هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنا 000 ءنبا نعي ةجامنا كك ا

 ا رك عا تا دب ىل اعل ٍْ

 ا كراوروضللاو عوشملا مدعو ةلفغلا عم ةالصااك ةعدبلا يس ةعياضا هم بلال *

 | مسوديلع لات هللا ىلص هللا ل وسرلاق لاق هنا هي هنع ىلاعت هلى , 6# سنا نع# ظ

 فرصب اما و ةخدب تبحاص لك َنَء ةيوتلا 2 عمو 6-00 4 بت ىلاعت هللانا ا

 تيشخ دق ىلها ىلع ابرذ اناسل ىلنا هللالوسراي تلقف مسو هيلع ىلاعت هللاىلص |

 ةرم ةئام مو:لكىف هللا رقغتسال ىلاو رافغتسالا نع تنا نياف لاق رانلا ئنلخ دب نا |

 ا

 ظ ه6 بط فهلا رك ذ نع عببال و ةراحت هيهات ال لاح رىلاعت هللا لاقإك راحل ا دنع بلقلا ركف

 داقتعالاىفام هذه ليق »* ةعدبلا ثالت نم هير تاكل رسسيتب الق عنام 2 ةيوت

 جرام 0 اهنال عدلاع ةوقل

 قيرطىلءولو ةعدبلاوه ىذلا هلال ا رهاظلا 6# ةعدب بحاص لع

 اهضءب سسش صوصنلاذا ثيدحلا اذهدعب رك ذب ىذلااضياهجامنا ثيد ةعاط
 هك عدرا ناىلا هي تح له فنصملا نءلصفب اك ةمومذملاىه ةعدبلاب دارملاو اضعب
 هللارهتنم افوخ قالها هيلعام ىلا عوجرلاو ةبوتلاو مدنلاب هتعد. لي كرب
 هنال اهابا هتردق مدعوا هللاريغ نم افوخال .تاضرمل ءاغتا وا هللاباوثىف امتطوا
 لاقو + نوشخاو ,هوشختالف ىلاعتهتلالاقدق و ةعدبلا كلت ىلع ىنطابلا رارصالا نم
 ىلع. !ثيدحلانم دوصقملامث روفغمريغ هبنذف لورةءريغعدتبلا لعنا أك ىوانملا

 | ةرفكمريغ ةعدبىفمالكلا واهلها ةسلاحمو ةعدبلاةمزالمنم ريفنتلاوةديقعلا ةمالس

 | ملاعلابلاصتالاو ناكمىف ن وكلاو مسجلا ف تاسرخل علا رك ردكم ةحتبلا اكو

 ْ هللا ىض رىناعل اه فن ذح نع مد 2 درول وبه هلعفصوالف هنع لاصفنالاو

 ده ىباحلا )0 ملا ن وكسودهعملا خف و ةلملا مضب هنعىلاعت
 | 0 سو هيلع ىلاعت هللا لص ىئلارسس بحاص وهو ادحا هوناو وه

 ةفيذ> ركتدحامهقح ىف لاقو مالسلا وةالصلا هيلع هللا لوسررس بحاصي فيرعو

 اماعط مهدنع دحا الق ىلها ىتآ موننم ىنيعل رقاموننمام لاق هنا ىورو هوقدصف

 0 وحننال نامز سانلا ىلع نيتآيل لاقو ريثكو لياقىلع ردقنام نولوقبو
 ءارمالاب اونا لاق هذهامو ليق فلاةقفاوهو مكاياو لاقو قيرغلاءامدك ءاعدب اعد

 | عوشملا كد نم نودقفتام لوا لاقو بذكلاب هتدصيف ريمالاىلع كدحا لخدي

 ىنلاتينا لاقو هبلمعنالو مالسالا فصين قفانملالاقو ةالصلان ودةفتام رخآو

 (لاقور



 هت 4 ١ ١

 مو.لواو ايندلا نم مون رخآ مويلا اذهنا ىرا ىناالول تام ىذلاهض ىف لاقو

 ةلذلاّ حاو ىتةلاىلع رقفلا بحا تنك ىتا رعت كنا مهلا هن ملكتا مل ةرخآلان م"
 *« مدن نم ملفا ال ةقاف ىلع ءاج توللاىا بيبح ةايملاىلع توملابحاو زعلاىلع

 لاق كيكسامليقن اديدش ءاكب ىو تولاهلزن نيح اديدش امزج ةشذح عزجو |

 ئطرلع مدقأ م ىلع ىرداام نكلو ىلا بحا توما, ايدلا لع املا ىف
 ذنس هنعلاعت هللا يدر ىلع ةفالخ لاوا ىف هنغ لامت هللا رات 0
 التو هعمالتاقو العفف ايلع اعبابنا اديعسو ناوفص هينبا ىصواو نيثالثوسّ '

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هنا ف نيعججا هيلع ىلاعت هللاناوضر هعم أ

 وا اليلقناو لمءاناش ةعفر ليق ةباثالالوبقلاب دارماو * ىلاعت هللالبشال و ٠

 ةيؤقرلابةرخ آلا ىفو ىهل آلا ف شكلا تاماقم ايئدلا ف تاحردلا عفروهبةكاللاةاهابم ١

 قالطالا رهاظ ىضتقي ةعدب بحاصاوؤم لماكلا ل وبقلا سان اذه لوقا ةينابرلا

 لامكلا عدا ولاوكلاقالطالا نه داريناالا ةداعلاو ةدابعلاو داقتعالا فال لومثلا ١

 ىهن عراشلانذاب نراقتملااذا ةداعلانا ىيداو لوعتلادا رب وا داقتعالاكةدابُغلا ف
 ءاوس # اجالو امود #9 اككش. اياك ل وبةلال مح نا ذئنيح ىغبش نكل ةعونمم

 مدعو كشالف رفكلاىلا ةلصوم نا ةعدبلانا لبق ناف + نيلفنوا نيتضيرف اناك

 محاو موصلاىف ءاضقلا مزيف لصوت مل ناو ةعدبلاقاطمىف مالكلا نكل لوبقلا

 مزليالو لوبقلاريغ ةدعلاتلق + تايعرشلا ىف هوركذي ملو ةعدبلا نع ةبوتلادعب

 ةلوبقتسياو ةكح# ناكرا ليدعتالب ةالصلاك هلوبق عرسذلا مكح ىف لع ةفضنم |

 ه«افرصالو اداهجالو ةرعالو 8«نيقتملا نمهللا لمتد امنا ىللاعت هللإلاق نسح لوبق ٠

 الو #8« ةيوتلافرمصلا سوءاقلاىف لاق ةبوتىا ةيصعملا نع افارصصنا ليقو الشنليق

 لدعلاو نزولا فرصلا وا ةضيرفلاوا ةيدفلا ليقو رولا دض ةلادعلا 6 الدع

 الع لبشال ىنعملالصاحو ةليطلاوا ءاز#لا لدعلاو باسةك الا فرصلاوا ليكلا

 سفنلاب اهت وعص ةوقل ركذلاب هذه صيصخو ه:عدب ىلع مادام تاماطلا نه

 اهئاداىف اهب اعتاو اهتاذىف اهفرسثل ةالصلاب لكشي نكل لبق اذك ىلوالاب ريغلا مهغيف

 ماو هناجر ىطرىلع هناطيش مكح راثاو هسفنئوع عجزا ه« جرت © لماكلا

 جر اك هتعيرمش ما ههلست نمىا ملستلا نعي وا لماكلاىا ه6 مالسالا نم وه هيدن ٠

 بلقاابام ناعالاو حراوجلابام مالسالاوا ىلاعت هللا مكح دايقنا نم ةاصعلا قلطم
 اها يةعدبلا نم دارااواضعبدنع مالسالا نود ناعالا دجوتدق ذا هناما ىفاننالف

 # نيالا نه رعشلا ج راك ف هلوق هعاليال اذه ىلعف ليق ناف + رفكلاوه ىذلا ْ

 ناو انلق + مالسالا نع جورالاىف ةرهاظ ةرفكملا ةعدبلاو ءافلغا ىضتش هلال

 ةباصاوا ةعاطىه هدنع ذا عدتبملا كلذدنع ىنخ هنكل مالا سفنىف ارهاظ ناك

 مالسالا نه “ىثءاقب مدعل ليثمت ثالذ لب ءافللا هءاضتقا عسنالو ىعالا سفنففاملا

 هللا لوسر لاق لاق هلا

 لس و هيلع ىلاعت هللا ىلص

 تحاصل ىلاعت هللا لقال

 اسحالو اموص ةعدب

 انكي وا ةرعاالاو

 الو) الفنىا(افرصالو

 لكو اضارو ىأ (الدع

 ئوناتلا اهف ةسكع
 ةبوتلا ثيدحلا فق فرصلا

 وه وا ةيدفلا لدعلاو

 ةضررفلا لدعلاو ةلفانلا

 ن نا وا نيتعلاماوا

 ىفتا لكلا لدعلاو

 ىنابب فانيتسا (جرخت)
 هتعدب (مالسالا نم

 احورخ روعش ريغ نم

 نمرعشلا جركاك لايبلس

 'ىث هيف قببال ( نيم
 امير كلذكو هراث نه

 اهيحاصي ةعدبلا ىطش

 مالسالا نم هجورخ ىلا

 ةعارلا ]115 اتساز

 نيئدااكثيدحلا اذهىف
 هدعدلا 8 نيقباسلا

 نفل تاةعالا ف
 نم ؛اهعريغو :لازيعالاو

 ةلاضلا قرفلا تاداقتعا



 ل وذ ند وطلال“ ا لاكشالل افاشكتسا (ليةنافاممتع ىلا عئهللا ىذرراحوُه هراسنب ضابرعنعيدح قبسدفو)

 لكوىلو الا ىلق موهلا ةءص ةاساوت ةلالذ ةعدبلادارفا نه درف لك نا ىلءلدب 4 «(ةلالذ ةعدب لك مالسلا هيلع

 92 كورااابهل نكي ملاذا ثي دنا ضعب ىلع -4 1١٠٠١ ز:- راصتقالازو< و ثي دل ضعب هنا ىلع هبذيل واولا تاشثاب ةعدب

 نا ءاهقفلا لوق نيبو)
 «ةحايم نوكتدقةعدبلا

 ةلالضإا نم 1 حابملاو

 (لخكلا لامعتساس )ء ش ىف

 مذب وهو قيقدلا لل
 هب لتنامةمعملا هئلاث وهلا
 ىتلا رداوتلا نم وهو

 اهساسيقو مضلاب تئاح

 رسكلا هل ما اهنوكل

 ةيظاوملاو )حابصملاىفاذك

 عبشلاو هطنح اب بللك اىلع

 محن ودلوا مدل وهو ءهنم

 ردصم هودكساو هنأت

 لعح عضل و ءالتم | عبش

 هن عيشيام 0 نا اكفنا

 |هثريغو مو نا نم

 ةغلابملاز ا ىلع ةلالد هبق

 ةيظاوملاو قيقدلانيسحن ىف

 ل2 هلا ىل لكلا ىلع

 ## قبسدق ووإج نيجعلا نم ءىش اهي لع قلعيال نيسعلا نه تبذجذا ةرعشلاناف عدتبملاةف |

 | نا ىلع هبنيل واولاب ةعد.لكو ىلوالا ليق## ةلالض ةعدب لك # نيثدملا نذهىف |

 وك
 ملاحم مها هنم عبشلاو

 لل
 عبشلا مالسالا ف تثدح

 نامار>هيلعةدايزلاو اقلطم

 بهاوملا ىف م ترضا

 (نوكي دقو) ةيحصفلاو
 [| ىلع باش لابصسم) | ىعا
 (ةرانملا ءانيك ) هلعاف
 ىلا ةراسملا حابصملا ف
 حابصملا الع عمم

 ةرانتسالا نم ةلعفم ميما حف

 اهنال اهرمسك سايقلاو
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 أ © راح 8 ثيدح « و ةيراس نب ضايرعلا ثيدح 9 ةنسلاب ماصتعالا عون ىف
 | :دارااو ةلالض ةعدب لكو ةعدب ثرحم لك هلوةىلءنالعثملا [ئيهنع 0000

 أ أ ضعب لصف ةيسائم مدع ع هلوطا اح رح ادا لاّؤسال ده !اود ادهن

 أ | «مالسلاوةالصلا هيلعهلوق نيب قيبطتلا فيك ليقلاف #© ضعب نع ةطبنرملا ءايشالا

| 
 || «ءاهقفلالوت نيبو ف» لاكتالا دوروب هل قاعتمدعل هكرتدنا ىئذيال ثيداحا ضعب 1

 | انه ردابتلاف سذللا ليلدو دهعلا ةنيرق مدع هدتع قار 8 ماللاب ىلا عن لا

 ضراعتلا مهوتالو عاج الا بجو ءاهقفلا عيج قافثازا كشالو ا
 اولاقلب قيبطتلاو قيفوتلاىلا جاتحن ىتح دحاولاربخ اهم ثيدحلاو عاججالانبب

 ىلع ثيدملا لمذا ءاهقفلا لوق مدقي ءاهقفلا لوقعم ثيدملا ضراعت قلط»ىف

 ٠ ردابتلا لوقا ءاهقفلا لوتىف اهفالخ خوسنملاوا فيعضلاوا ص, ضذلار! ليوآتلا
 ورم ٌثيدحا اذه لاغبنا ىلا لاكشالا لصاح عاج رازو<و عاج الف ةيفنحلا ءاهقف

 ” اة المانأو ةيدحابم نوكتدق ةعدب ا راهعنلا ل وهل: فلا ةنال هازل
 هعبطو ضراوعلا نعى خاذا د دوصقالا نع عر راخ ماذ 312 | قولو دل الض هيقأمل ْ ل

 ادهف ةلالض حابملا ضعبف ةلالضدع دن لكو ةعدبح اب ملأ ضع نا ىضتةيق هل الص ند

 | متن”نا زوحجيو ةمحملا ءامللامضب قرقدلا لاو لفأا لامعتساك ولف هريغ اذكو فلخ

 رسكلاَةل الاوسا سايقذا رداونلا نم هلا ابصملانعليق سوماقلا ىف اذكهب لام
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 ىلا ةراشا ديقتلافو لكلاب اهرمثق ةلازاب #ةطنملا بللكا ىلع ةبظاوملاو## |

 (1| ربتعم ةفلاخلا موهفمذا ةيظاوع سيل ردان نعل بالا نفك نال نك تلكبسلا نأ
 | نع لقت دقو ةج فينصتلا موهفم لئاسولا عفنا فو لودالا ىف اك تاياورلا ف

 ]| نم ىا مش عب كارز هل د ناثع 2 ىلازغلا

 ظ ةعذب لواةعرسشلاىفو + اع ردكم هل قكاسإو هسالا م“ و هلوارسسكي كب تالا لك

 ىو هقيقد قنامىا ايقن 1 انين ريملو لخانملا هذهو عبش تلا عداسرلا ف ةيندج

 | عضوم ةنذألا 6 ةرانملا 5 0 لمأتف عباصلا ف انك نعوم

 ةةايوصلا وا ةرانملا وا ناذالا عضوم كلا ةنذألا نياوماحقلا او ناذآلا

 1 ريغلادبىف ناو فلسلا ريدعىف دجوناو ما رختالاو اهيدايموا ةيعرشلا

 | بجاولا لبق نمانن امز ىف ةيعرسشلا بتنكلا فينصت نا لابلاب رطخ ىذلا و لوقا ةفسالفلا

 لب كالذل شيام ءايزمهنالاك ةيلصا اهنال ةزم«اانال واولاب روانم اهعج اهلعنذو عل ةاراثلاو لآ

 رسرادملا ول بهاوملا فاك ىهتنا بواص٠ لدالا وبياص» ليقاك دياذلابلصالل اهببشت رانملوقبو اهزم#: مهضعبو

 اهناقك ضرف هتكل فذصتلاف ةيافكولو هلعث باماما ضورعلا مك اهلعبودنملا مولعلاف (بتكلا فينصتو

١ 
٠ 

| 

1 

 ظ ا ىا ه6 بتكلا فياصتو# ةءارقلا ىا ةساردلاعضوم ةسردم عج © سرادملاو##

| 
١ 

ْ 
ْ 



 بارطضا لبةظفلو ابجاوإ اسما «نوكي) قيفحتا(دق لب ) ةيهفلا ىفاك هريغو ةيعفاشلا نم ىثك رزلا هه حرص
 ( مهوحنو ةدحالملا)ةمش عجج عثورمضب (هبشدرا) ةيمالكلا (لئالدلا ظنك ٠) ريغىلالاطبا ريغ نم لوالان ءلاقتنالل

 ةبشلا عفدو كاذب مايقلا ىلع ةردقهلنه ةيحان لكف وكلا بحينو هلنيط اصلا ىلع ةيافك ضرف كلذو ةعدابملاك

 نيذلا لب ىغذيالام منلا ديعمىف ىعبسلا جاتلا لاا اذهف ركل ا ىف مهيفلا ع ىلع ةعبرالا بهاذملا باكا نم لك دراماو
 كالذ نع مهلغشل مهنا" مهعزاش و عدبلاو غيزلاىوذ درىلء 1 اد -- عام الاو ضعبل ,هضعب ديب ًاتوهنم بلطإ

 ليبقنف اهييترتىا هكلئالدلا ظنك له مئالااهكرت بجوب هك ةبجاو نوكتدقلب 8
 6 ةدحالملاهبش درل 4 هلوق ةنيرشب ةيمالكلا لئالدلا رهاظلالمأت اضيا فينصتلا
 لمثيف ةعاجلاو ةئملالها ةّقيرط نع لودعلاو ليلاوهو داملالانم دحلم عج

 اوركتم ةدحالملاليقو ةفسالفلاوكأ ه6 مهو و# هلوق نوكيف ةلاضااقرفلا عيج

 وه مام ىوغل ىنعم ةعدبلل انلق 8 رهاظ مهو و هلوق ذئيحو ءازجلاو سئملا

 دعبام قالطالان« ديرا نا # اقلط # ةر وك ذا اماسقالا عيج ليحكم

 هلوق كرين اىلوالالعل خلااهبنونعي هلوق مجالي الف ,عاناو ايوه نوكيالف لوسرلا

 أدودعم ىبثلاب يرق لعجي ناالا ىعرششلا نم صاخللاو ماعلا ىنءملا اذه لعحنو ىوغل

 مه ا ضعب ىفام ىلوالا لعل # ةدابعوا ةدام 88 ىوغالاىلا بيرق لوالانال هنم

 عادتالان« قتشم ردصم مسا هنارهاظلا ه#عادتبالا نه مسا اهنالؤه ةداعوا ةدابع

 فرشال 6 ةعفرلكثادحالا ىنعم #8 لمأتف هوجو نه مالك هيفو عدتا ردصم
 ن٠ سمكلاب ةفلللا سوماقلاىف # فالتخالانم ةفلخللاو عافترالانم #8 ولعلاو

 نكل *6ءاهقفلاةرابعيف مسقملا ىه ولف ةماعلا ةعدبلا ه«هذهو وي ددرتلاىا فالتخالا

 '”ىثب سيل ىوغللا و صاخلاا مهحالطصاوا عرمشلا بطاخن ود ءاهقفلابطاخ نا لكشي

 ه6ثدحاامون# روك ذملا مالا ىنعملاب ىا اهب ن ونءيو## افن ] رك ذامل عجراف كالذ نم

 مسوهيلعلاعت هللاىلص هلوقل هتاعصو ىنلانامز 6 لوالاردصلادعب #8 لوعفملاب

 هللاىلص هلوقو# ىتؤينا ىلوالا لعل ليق اذك نيدشارلاءافلملاةنسو ىتنسب مكيلع
 ةعرشلاىفامل اضيا هنرتيال لب متيدتها مكي دتقا مهياب موجلاك ىباصصا ملسو هيلع ىلاعت

 وه لوالا ردصلان م دارب نا ىلوالاف نيعباتلا عب دعي ثدحام ةعدبلانا هلصاح

 6 ىعرش ىنعموإ» ةداعوا ةدابع ه«اقاطم## ةثالثلان ورقال ىلءاشلا ىا ىفاضالا ىبحملا

 ىوغل زاحم وهف عرشلا قالطا دنع هيلاردابتب ناب ةنسلاو باتكلا نه ذوخأ»

 زاحم روهملاريغو ةقيقح وهف رهثا هباذ ىىرش ظفلىنءم ددعتولف ةيعرش ةقيقحو

 ةالصك ةلقتسم ةدايز##نيدلا ىفةدايزلا وه 98 هلوق وه وف ةدابعلا وني دلاب هك صاخ#

 ىاه هنمناصقنلا واه عوكرلا ف سأرلاءانحنا ةدايز ك ةلةتسهريغواةعامججاب بئافرلا
 نيعباتلا نامزاضياو مهئامز ىا هي ةباععل ادعي ناثداملا وه اضياةيعبتوا ةلاصانبدلا نم

 ةلالدلا ىلع لميا دعب ال ورك ا وهاعءافتك الا ليبق نء وا بيلغتلا ىلع مالكلا لعل ههيعباتو

 ىفاك ةعدنبملا حرف

 سثعم ىف (انلقإل بهاوملا
 ىوغل نعم ةعدبلا) العلا

 (اقلطم ثدحملا وه ماع

 هلو قالطالا نيبو

 امهيف © ةدابعوا ةداع

 امنالزهنم الدب نابوصنم

 عادتبالا نمر دصم (مسا

 عارتخالا و(ثادحالا ىنعم

 هلوا سسك ةعفرلاك

 عافت ر الا نم رق رددص همس

 مسا كلذك 6 ةقلبلاو
 «قالتخالا نمل ردصم

 ند كلا لا

 ءافلاب وا قالت الا اذه

 ( هذ هو ث ةفلمللا نم

 هسا: رك داع رطققملا
 ىعرمشثلا ىئعملب ىهال

 6 مسقلا) الا ضاخلا

 لحمرسكو نوكسو محب

 ماسقالا نم رك ذ ام رسَقلا

 ىا6 ءاهقفلا ةرابعى )

 اهب نوربعي ىتلا مهظافلا

 (نونعي  ,هدص قع 0

 (ثدحاامام) نودصش ىاأ

 دجو ىا لوعفلل ءانبلاب

 (ىعرشئنعمو) ةداموا ةدا6 (اةلطم) هناعصا مصعو »ع 0 ةقب رب 03 ىئطصملا رصعءىا(لوالا ردصلادعب)

 بئارلا ةزاسلا اه بردك و ثادحاياما (هنمناصقلا و انيدلا )لاا (ىفةدايزلاوهو صاخ) عرسشلا نم يلم

 رهظال قنعلا ةأواسم نه هيف نونسملا نع 50 جرف عوك رلاىف ا ءانحالا ةدايزك اهفةفص ثاددحاب وأ ةاريلاةللو

 مهب ءادتقالاب ر ومأملا ( ةباهسلا ١) ريصع (دعب) ىنثلاركذف ناصقنلا بلغ (ناثداملا) ةدحاولا ةفيردكأاك ريصي ىتح



 هئمز دعز لعن ركشلاو ةوالتلاو وهلا تأدكتك هيض ب ض راعل هف نذاام اماثودعل ديت( عراشلا نمنذا ريغب )

 هقحو نذالل يمت اذهوهيبنتهيف لاهو (ةراشاال واح رصال ) ناصقتاو ةداي زال يمعت (العفالو الوقالإ اثد#نوكيالق

 6( الضا تاداعلا ) فيرعتلا اذهب ١١ زرع ةعدبلا ىا ( لوا الف ) لؤملاوا رهاظلاب مي رصلا ةلاقم

 لاقةيف رظلا ىلع بوضنم

 الصا هلعفاال حابصملا ف

 هلاعفاال الصا هتلمفامو
 هءاصتناو طق هتلعفاموادبا
 ىهتااثق وىا هيف رظلا ىلع
 ديق“لتاداعلا هل وانتمدعو

 لاعا ىف اهنوكل ةعدبلا
 تاداعلا اهنمسيل ونيدلا

 ( مصتفت لب و ةيحصقأا فاذك
 ضعب ىلع 03 ةعدبلاىا

 داةتعاك ( تاداقتعالا

 روص ضءبو )ب ةعدتبملا
 ضعب هلشناك © تادايعلا

 نم ' ةعفاش ا ٠ ةلهطا

 مالتسادنع هذ وح ريعشل

 عمىناعلا نكرلاوا رجلا
 اهناكع ةودعسم ةمالكا نأ

 دوعيسو فاوطلان م

 هنديبو هتماق لادتعال

 ءاوهىف هو هسأرو

 نه هلام هنع ف احجام

 ةعد لما انه نا ورداعلا

 رهظياهت هنمو * ةلاهجو
 ىرعاشلا لغ ىنكأ عم و

 هين رفلاو كاوطلا لاح
 اكل رهاظ الصانع
 لعفهفالح نوكسلا ىلع
 ىنءفلاحوهو ةكرطا

 نءعقو ولف اهف عضو
 دحان هوا نيلس رملاديسلا

 مدعف لقنل هب ىدتقي نع

 اذخا هىدن ضعءب لوتو همدغ ةيآهلقن

 ماب ءانح هنوكلعنم نا بحي ةعدب هناففاوطلا ىف نيديلا طب رينم ةيعفاشلا نمو للم تف منا | لحن هيف بدني فاوطلا ف
 ىتنسب مكبلعف هلوق ليل دب مالسلا هيلعهدا مل ريغالىهر) رك ذامب ف رعملا ةعدبلا ىا(ءذهف )بهاوملا ىفاكمتل هكرمال اف بي رغ

 « العفالو الوقال 9 ناصقنلاو ةدايزلا كنيذىف 5 عراشلا لف نم 4 نذا ريغب
 ||  ةراشا الو 9 هلوذب 6 احبرصالو ل ٍلسو هيلع ىلاعت هللا لص هلعفب ناب
 46 الصا تاداعلا ٍق» نعرمشلا ىنعملا اذهب ةعدبلا لوا الفم نيدلل ةناعا هيفاك

 |[ ةزانشنلاو لكاامللاف نكانملاو نبالمللك ىوتد

 ولخالذا ةعيرشلاماكح نع ةجراخم تسيل ايندلارومانا ليقناف + ن آالادعزخلا

 ماكحالا وه نيدلانم دارملا لعل انلق : عرمشلاماكح ا نم مكح نعدابعلا لاعفا نم لمف

 اهرهاوط ىلع ةلو## صوصتلال بق ناف * ةيلعوا ةيداقتعا تادابعلاب ةدوصخلا

 اذه نوك ميلست دعب انلق *صاخلاا ىنءلا اذهىلا ثيداحالا رهاوظ نع فراصلااف

 ىرتتلا عملا اذه توبثىف مالكلا نكل صوصملا وه صوصنلا رهاظف ايعرش ىئعملا

 ضعبلاناف اهرذكاىا # تاداقتعالا ضعإ ىلع مويلاعرشلا ىف هي رمصنةنلب ف

 ضيع هيف دصفام ةداسعلا

 لامتهلوتىف اك ةركلان عك ىف قة<# دق نكل ابف هلامعتسا ةرزكل ةلقلا مهوا ناو |

 دحاو ٌوْزَح ةئسلاداةةعاْناف ّنظلا نم اريثك اوذتجا هلوق ا رهن | نطظلا ضعب نا

 ١ قارا انك نأ 6 تادابعلا روص ضعءب وه ثيدملا هيلا ريشي اك ةفرف نيعبسو ثالث نم

 ولو ليلدنع اههوكل نب دمتجلا نيب ناعقاولاناصقتلاوا ةدايزلاف ليلد 0 ور

 ١ نيتحتافو نيدو<ع“و نيعوكرب فوسملا ةالصك ةعدب نادعبال هسفن ىلا ةبسنلاب

 لس ةدايزك د رجلا ىأرلاب ناكام ةعدبلاف ل انالخ ىعفاشلادنع ةعكرلكق

 اهوركف ةسوسوناو ةعدبف ةدابع دقتعانا ثيلثتلاىلء ءاملاسصب عوذو 'اءاضعا

 'ةيداعلاال هيعرسشلاةعدبلا 6 هذهف #3 كلذك ةساحضلالاّتحال ديدملا بوثلالسغو

 ١ داربنا 1 ةلالض ةعدب لكفذ هلوقنم ِ مالسلاو اا هدأ م ىه 0

 ”قلعتم 6 ليلدب ةلالض ةعاطلا ىلع اهتناعا مدع لاح عرمشلا ف ةعدب لك نم

 ايد مكيلعن 8 قبس ليف 6 زسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق إف لوانتتالف هلوشب
 .ةئبرقو ليلذفوا جاتحال ىنعملا اذهىف ةيعرش ةقيقح ةعدبلا تناكاذا هنا هياعدرب

 .ىلعال ايعرسش ىنعم ىنعلا كلذ نوكىلعليلدلا بصن نا ىلوالا لعل عرمشلا بطاخت ىف

 «فيكف كءاوزلاةنسىه سو هيلع ىلاعتهللا ىلص هليعافانه تايداعلاناو لواذتلا مدع

 ىد امنا مو هب هيلع هللا ىبص 0 حم نا . نءلاشامو تايداعلال 0 اد نوكت

 8 داربنا الا لوصالاو هقفال هيلا هد تايداعلا نم “ 3 ك9 امدللال نيدلل

 اركذ اذا “ىثلا نا لاقسام ىلع لماكلا د رفل

 5 لاو ءوزلاىطتتن كاذنال ثيدحلاف 0 ع 00
 عم دهعالل ةفاضالا لع ةلماكلا انه 41 لا

 (موزالإ نكماو ةالصلاىف بدنبام لك ةيعفاشلا ءاهقفلال وق نم



 ]مس ١ |

 ( تناو/كاوزلاال ىدهلاةئسوه موزال

 اذه ةلالد ىف بو رقتالف نيعبانلا عبت وانيعبانلا ضا رقثاىلا لب ةباصسصأا ضا رقنا ىلا نيدشارلا ||
 ءزج ىلع لملد اذهوا هدعبام عم لب ةلال دلا ىف القتسم ثيدملا اذه سيل لاه ناالا ليلدلا

 ثاذةلالد هجو لعل # نييدهملانيدشارلاءافلملناةنسو #9 مهفاف همامت ىلعال لولدملا

 لزفإ ةنب رقباما تايداعلا ىلا انه ةنسلا ل وعش مدع ةدارا اهثادحا نيتمدقم ىلع ىئبم

 ىواتفلا نع لقنام ام«يئاثو لامكلا ىه ةينيدلاة :بلان وكب وا موزالا ىف رهاظلا مكيلع

 لوقف +ةنس ةعورشمة مكمل وا ةنبسل اًنلاخع :نوكيام ةعونملا ةعدلان | ةيودزلا

 ةلالضلا وةعدبلا لوانتت الف ةنسال ةفلاحن وكتامدعدبلا و.ةنسال ةفلاخت تيل تايداعلا

 لوسرلادعب ثدحام ىلا ةبسنااب اللد كلذ لعجن نا نكمو تايداعلا نيثدملا ىف

 م« عا منا مسو هيلع ىلاعت هللاىل< هلوقو 8 لمأت هيفف ءافلمللانيح

 ىلا ةراشا هيفف ىلع ايدلارماق نوودوتال مناف كك نيدلل ىه امنا ىتثعب نال

 هلوقو# اهيلالوانتنالف ةعونم تايداعلان وكتالف ايندلا مما ىف ثدحام ىلا .نذالا
 ءاعاوا ةحارمص هي هنم سيلام## اذه انئيدو انعرشىا © اذه انمماىف ثدحا نو

 نءدلا ما ريغ ىف اثدحن نوكياف ه«دروهنإ# ن.دلا ل وص | نم لص | ىلع نيب ملنابةراشاو

 نذهى نال صاحلاو *«موهفملابالةراشالا قيرطب كالذن الا. ناالا ان دنع احب سيلاذو

 حرصنا لاؤسلا لصاح مث * لالضب سيلنيدلا ريغىفث دل ا نا ىلع هلال دنيث دملا

 +اضقانتف ةلالضب سدل ةعدبلا ضعبنا ءاقفلا نم ههفو ةلالض ةعدب لك نا تردلاق

 ليلدىلاةراشا خلا هلوةليلد.هلوق مث امهداحنا ضقاذتلاف طرشدقو نيد# اسيل

 اما ءاهقفلا مالك ىف ىوغالاةدارا ةنارق ىلا رسشنملو ةيعرشلا ثيدلا نم تارا رت

 ةعدبلاو #8 ماقملاف نيعلاب صنف سيل هنال وا ىوغللالصالا ىلع هناّقن نوكل
 ليصفت هيدا رب مالك ءادت !لب قباسلا باو ادع نم سيل اذهنا رهاظلا ه#داقتعالا ىف

 ىلاو ارخآ تاو لجولو صعب نع |يضعب توافتو اهماكحاو ةعدبلا عاونا

 0و هي ةعدبلا قالطا نم ةردابتملا ىه وي ردتفهجو هلناكل قباسلا باول ا ليصفت

 ةلاضلا قرفلا عم ةلاكلاىعاود روفول هيف ايل يعتساة كلوا اهتدسفم مظعو اهلاك

 ىوهلالها ةلاضلاقرفلل لاش 4 ءاوهالالهاو ىوهلاو عدتبملا ِ قالطا * 0

 ةمومذملاةعدبلا نا يال داقتعالا ف ةعدبلا ىه اهنهدحاو لك قالطا دنع ردابتملاف

 ةعدبلالواةنالنامزليف ةقلطم ةلالض ةعدب لك هلوقىف ةعدبلااه م ثيداحالا نايسلب

 قايسل نفاع لوعلاةيدصق مدع ىوعدو لوعلاوه دودصقملاو ةيلمعلاتادابعلا ىف

 نم ةباور عسنول ان سما ىف ثدح | نو تروا ثيداحالا ضع لءجناالا قايسلاو

 لصفملا فطع ىا ليصفتا ءافلا * رفك اهضعبف 98 رخآ ضعبل اريسفت العلع

 ماسجالا راسك ةيمساداقةعاك رفكلاو اهفانئتماو اهكرت ىلوالا لعل لمعلا ىلع

 نيدشارلا ءافلمللا ةنسو

 فوقولاب ىا «نييدهملا

 تاداعلا ىف ام دنع

 ىفمالسلا هيلع (هلوقو)
 ماب ملعامتنا) تاداعلا روما
 نممالسلاهيلعهلوقوك اند

 ةيضق (انلماىف ثدحا

 ماعان سمانا انهه هداربا

 ةدابعلا وداقتعالاب صوص

 اذكهفالخ هلظفل رهاظو

 سيلاماذه ) بهاوملا ىف
 نم لص | ىلع نيب ملناب هنم

 ”ىث هيلع بتزريي لوهلوصا

 ىا(دروهف هلو صخم نم
 ريغد ود م ثددحلا مالا

 داقتعالا فةعدبلا و هدتعم

 قلطا نم ةردابتملا ص

 دا هنا نإامل ( ةعدبلا
 عدتبلا) قالطا « و )

 (ءاوهالالهاو ىوهلاو

 تافطاعتملا نم لكقالطا ىا

 دياقعلا عدتبمل ردابتب امئا

 داقتعاك (رفك اهضعبفإ



 رفكبىا(هب تسلل ةيداقتعالاعدبلا ىا (اهضعب وإل اهتايلك هلع رومالا تاي زج اعبال هنا و ماسج الاكس ج ىلاعتهللا نا

 سقنلا لعاهتباغل (لمتلا ىفةريبكل كنم ربك ١١3 ضعبلا اكنامريمتل اريك ذت ةخسن ىفو (ابنكل و )ديك الا ديزمل ءابلا لخدا
 00 90 ةااناتك قددش دع واهف درواماهنا عجحت اواهنع جر داكتالف ادشرالا اهيرثالث يح اهيف اهنكمتو

 غيزونيللسملا ىلع داقتعالل داسفاو ه2 104 اح ندلاىف ةئتفاهنال6رفكلا الا) ةريبكلاىا(اهقوفسيلوانزلاو

 نيقبلا ليبس ىلع لالضاو

 ةاتفلاو ىلاعتدللالاق دقو
 رشا ادوجو تائزملاىلاعت هلع مدعوممب ليثملاو فنصلاهرك ذيسايف ليصفتلاو |

 تاداقتعاف ةفسالفلا 0 اه 7 1 رهاظب 0 مكملاو 0 10

 دارينإللا ةوبنلا ىلع ةقباس بهاذملاهذه بايرا ذا تلك نك لب هندحم كي ةلطاب اهتكلوهلوق حارسشلا نم

 هناداقتعا وربقلا لا وس اك مك هب تسيأ اهضعبو 3 اهعويشو اهروهط 2ك نمرع

 ةيقحداقتعالاما لمعلا ابكى لمعلا ىفةريبكل كم ربك !اهنكل وف ماسجالاك ال مسج | نا لها راكتا كلذ نم

 اهنكمتلليقوتايلمعلا ايه اوالوصإ!ت ارد داقتعالا نوكلاماوتايا 0 راكناوةيف وصلاح اشملا نم

 ةنسواباتكىف ديدش ديعو دورو ا و ليق مث اهنع جردمال ثح سفنلا ىف ا مهراقساو مهلاوحا

 ىت> ةفاهيف ادلاخ هج هٌوازخل ادمعتم انموهلتقنموىلاعتهلوش هيلعد ريهناإعتتناو |[ نم ربكا هناذ مهتاداعم و

 امهتمرح ادقتعمنهؤملا نع امهر ودصاتايلمعلا ىف ررابكلا ربكأ نه امهو هيانزلاولتقلا || هنمربك ابنذالو رئابكلا

 ك«رفكلاالاّوِه داقتعالا ف ةعدبلاىا هكاهقوف سيلو لف تايداقتعالا ىف هلثمروصت.الو || ناميالا لاوزىف عرساو

 ةعدبلا بحاصو هلعوهتوتلبقت ةريبكلابحاصنال اهسفناىف اهدارفاتوافتناو ثدكلا عض 0

 لآ |لال نسعلا اذه رثكي فك ليقناف 88 ةغاط ةعدبلا.داقتعال قيساكال || لطابلا هي ايالىذلاىبلالا
 امزاح اداقتعا مالسالا ند مهله اودقتعا نيذلامهو ةلبقلا لها نم دحا رفكي 0 كا
 4 - 9 . | م 6

 رداقلا عناصلا ىف هيفام ال اهلا لها نم هاك لاق دضعلا ةم العلا نك لهن اناق 3 د َ 38 ليد

 لي دس 9 ظعاول وقنف*همالك ى متنا

 هب سو هيلعىلاعت هللاىلص دمت *ىحم لعام راكناوا ةوبنلاراكتاوا كلرمث هيف ام وا [[' ا
 1 : : 3 1 : 9 7 ءاربذا هيبحاو دنم

 اعطق ع عمجملا ىا -رك داو 0 3 سه أ 30 0 نظلا او نينم ْوملا ىلع

 مدع فقاوملاح رش ىلع ىلج نسح ةيشاح نعل قنو ع يلتاقلا كالذريغاماو 1 مكحو نيدحولل

 ملاعلا تودع مالسالا تايرو رمضن م ىهام ىلع اوقفنا نيذلا ىف وه امئا رافك الا برالا هلععبال ىذلاس غلا

 كلذ فلاخلا رفكيالهناف اهاوسلوصاىف اوفلتخاو ءامهوو داسجالاريشثحو الارلبلا ءراكن 1و نيالا

 داقتعاك رفكلابجوام داقتعاب هرعلوط تاءاطلابظاو نهرافكا ىف عازتالفالاو | مياشملاال ةفوصتملا ةلهج

 عسولاهيقفلا غارفتءاوهو 4 داهتجالاىف أطمللاو قف داسجالا ريثح ىو ملاعلامدق || طرفلحراشلاو ةيفوصلا
 6 هيف قود وصقملالينلد وهجلالذيهنا مهلوقنمدارملاوه اذهو ىعرش ركح نظليصخأ ع هراكنا

 لب, بقاعي كئاقعلاو لوصالاىف ”ىطْلاَنال رش ه6 رذعب سيل ف داقتعالا ف ىا || وهامتاوءددص نمنوكيال
 ماجا دحاو هيف قالانالو عرفلانود هيف فاك لقعلادرنالو رفكيوا للضي ةعدبلا رك ذينا هددصيف
 دهتحم لك بيوصت نه مهضعب نعل قنامو ةيعطقلاةلدالاب لصاملا نقلا وه بولطملاو 9 3 1 4 : 1 ” ||[ اهدض ىذلا داقتعالاف
 الا 00 فاك 1 1 53د ةعاجلاوذنسا| لهاداقتعا

 نإ مهم هانز ف ءانعقا نأ ىلا ةلج ع 5 1 2 ع 1 .

 تلك اناا سلاسل قا د : 2 دا هسا ةيفوصلا مماشملا راكتاال

 ' «جوركلا) داقتعالا ءوسنمتلذلعلو نالذمللان« هللابذوعن نامالا لاوزيف عرساو بنذ ربك ان وكيىتح

 ١ 0 مهناف هنانيب ز زوناط.شلات اليوستنهوهلب,رابرلاماهلالا وىلألا ف ةكلاو «كلذسيا وتادابعلا فة عدبلاةماشو

 نع هللايذ و عننوكيم!داو لكف ,هونولل !الامزولوةفنو رغب واهب نوريفيف لاوقالا ضعب نيطايشلا م .ليداقتعالا اذهب

 هربخ «رذعي سيلز) هن قلعتم داقتعالاىا هيف داهتجالا قوزت اندم مقرلاب (ًاطلخاو) 5100

ْ 



 هيلعام عابأ هيلع و قطان ع غباز وهف هنععجر ملو هيلع قب نا هيف طلخا لب رذعب سياو داقتعالاداهت>اىف ل ىعل زل

 نهذاك نا هداهتجا باوث هلدهتملا هنم ا هناذ (لاعالا ىف داهتجالا فالإ قح-اق طا ىلا عوجرلاو قالها س

 ىسوموا نامامالا ناذشلا هءاعاموهو (ةعاجاوذنسلا لها داقتعا) داقتعالا ىف (ةعدبلاهذهدض و داهتجالا لها لن

 ىنابيثللا ةديقع حرشىف اهتننب ةلئسم نيثلث وحي ىف فالخ هه ١١6 1 امهنب وىدب رثاملا روصتم ونا وىرعشالا|

 رعشيبت لف ناف + وتلا ف اذك نيلوقلا نه لك ةقيقحال فيلكتلاةدهعنع جورخلا

 داقتعالا كحو ةيعطق نوكتامتا تايداقتعالاو ٌاقعلا ف داهتجالا زوجي لوقلا اذه

 هقذلا ع ف رعي نه هيقفلاذا ىعرفلاب هصاصتخا هعب رش نم ردابتملاو نظوهامما هرثاو

 ةيمالكلاىف دجودق انلق * ىلقع وىلساىداق:عالاذاىعرفلا وهىعرثلا نمردابتملاو

 اهزركاو ةيعرشلامولعلا ن٠ هنوكل اضياةيعرشش مالكلا لئاسمو اضيا ةينظ لئاسم

 ةيعرمشلاةلدالا ىلع اهقبطتمزال اهعيج-و ءادتا اهلصاىف ةيعرسشلاةلدالا نمةذوخأم |

 داهتجالا فالح لال دتسالا قلطم داهتجالا نهدار ن انكم واهب ةدتعم ن وكتالالاو ءاهتنا
 دقوعسولا لذبالا هيلع سياذا بيصملا فصن بام لب ر وذعم هيف 'ىطخلا ناف ه# لامعالا ىف

 ن٠ ًاطمللافالاو انبب قا!قيرطنكيمل اذا اذه نكل هليلد ءافملل قا لني ملناو لعف

 داقتعا ِ ةيداقتعالا هي ةعدبلا هذه دضوإل# بقاعف هداتجاة غلابم كرثو هريضقت

 ناكناو ةرعاشالاو ةيديرئاملان٠ ةيمالسالا ه6 ةعاملاو 8 ةيوبتلا هم ةنسلالها

 كا داحتال نكل ءاذعلا ضعب مير ىلع نيو ةتس ىلا ريثك فالخ امهنب
 ىف ةعدبلاوي رخآآلل الباقءلك دعيمل رخآلا اههنم لك ليلضت مدسعو امك و صا

 تناك ناو اناصقن وا ةدايز داقتعالا ىف ةعدبلاو هلوق ىلع فطع ه#ةدابعلا

 قطلا رظنم سنحت ةلمللاو 0 ظن عضوهسي#ت اهنالليق ةيداقتعالا «اهنود

 انكلو# ركيولقملا , ظن, ن لو. مروص لااالو مدا سجاىلا رظنءال هللانا درو أك

 ةعاط اه 0 داقتعال ىصاعملا رتاس قوف لب 6 ةلالضو ركتم اضيا

 لغشلا ناكن اب ليق 6« ةدكؤ٠ ةنسو# تعفادو تجاز ىا ه6 تمداصااذاا.يسالؤ#

 ناكرالا ليدعت كرتك ةنسلا كّربالا اهاوص>ح نوكيالناب ليقو ة:سلانم اعئام اهب

 ركنم اندنعف ةءداصملامدع دنع اماو هداز هجاوخ ىلوملا لاق هتينسب لوش نم دنع

 نع لقنام تفرع نكل اهسال فنصا!لوقنم موهفملاوهو لوقا +ىعفاشال اذالخ

 تععمو هنس ةيعورشم نكمل وا ةنسل ةفلاحم ن 5 ةعونملا ةءدبلانا ةيودزلا

 هلو ةيدايعلا ه6 ةعدبلاهذه لباقءو## ثراملا نب فصع ثيدح نه 97

 نم ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىنلا هيلعبظاوامىهوو# ةلالدلاو داشرلا # ىدهلا

 انالكال ةمالاىلع ابجاو نوكي الثل «6انايحاكَرْلا عمو ةداعلان ودوي ةدابعلا سذنج

 لضفا وهام كّريال نا ىنلالاحب قياللاو كرئالب ةموادملا لضفىف كشالفالاو

 قدنملا فو بهاوملا فاك

 هللاةجر ةفشحونا لكس

 لها 6 نم هيلع

 نا لاقذ ةعاجلاو ةنسلا

 تحل نيخهشلا لضفت

 ىلع محلا ىرتو نينتلخا

 لكفلخ ىلصتو نيذاخا

 ةصالخ ىف اك رحافورب
 ىف ةعدبلاو ١ ىواتفلا

 (اهن ود تناك نا وةدابعلا

 كاقعلا ىف ةعدبلان ود ىا

 عادتإالا ءادال لالضلا ىف

 قدموا ردكل فاقعاا ف

 اكل 2لاعالا ىف اهفالح

 اير رمز حا ناصبا

 هنع دروامل فلام هنال

 ىدولا دص (هلالخو)
 ديدشتو ةلمملا سكب (اهسال)

 ىف اهلا عتساو ة_تغلا

 لوقىف يلا عسا مجصفلا

 موباهيسالو سيقلا سما
 ىلع لدتىهو لحج ةرادب

 مكملاب لاذ فدا نأ

 ( تمداصاذا ) اهابقاع

 6( ةدكؤمةنسإ تض رامىا

 ةاللامل رنيدلا ىدؤل
 عدتبملا مالا ذأ ةدك ملا

 افالخ ركتم اندنعف ةمداصملامدع دنعاماو اهتينسلوةبن٠ دنع ةساملاو ةءوقلاو د وجعلاو غوكرلا ةنينامط ردا
 (ىهوز اروصقم م مي مب (ىدهلا] ةقرط (ةنس )ةيدابعلا (ةعدبلاهذهلباقمو) هداز هجناوخ ديا فاكىعفاشنأ

 ل 2 عوام لا مو 4ك .اع ىلاعت هللا ىلمح ى :ل| 4 لع بظاوام) هش رطوىدهلا ةنسىا

 هاش اذهام لعش لخادال 0 ل6 ىلاعت هللا ىلص ىب لاو هيلع مثالا َبَنَرامالسلا هلع هنمانجم يقل كرت الن بجاولاو
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 راكت الا مدع عم «وا)

 دكرت مدع عم ( هكران ىلع

 ى(فاكتءالاك ١ الصا

 ناضمر نم ريخالا نعل

 هكرتام مالسلا هيلع هناف

 هلعش مل نهىلع ركناالو

 ليلد هراكنا مدع ناكف

 معلا ناو ز فنحن
 لحم ىف ف رظلا « ةداعلا ىف
 هليق امل ةفصلاوا لاخلا

 ةيسنملا ماللاب ىف رعم هنال

 اهلعف سيلف لّكلاك )

 تيل (اهند (ةلداقسظ

 لب رث ةدابع الو اداقتعا

 عابنا نم هيفال ىل واهكرت

 ىلع ةريسلاو فاسلا

 ةعدبلا ىا( هكر ف مهتم

 (اهدضوإلرك ذان 6 ىلوا)

 ةداعلا ىف هعدبلا دضىا

 ىلع 6 ةدءازلا ةنسلا )
 ىظاوامىهورإ تادابعلا

 ىلاعت هللا بص ىنلا هياع

 دلل ينج ند رود
 لاعفالا ىف نيهبلاب ءادتالاك

 لك ©( ةفرأللا

 سبللاو برشلا و

 هشام
 ةوهقلاو ناخدلاث< ىف

 هه 17

 ليلد مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا هيلع ماد ىذلا لعفلا لاشامىلا بيرق اذهو

 ىلع راكنالامدعو## ةنس انايحا ةنسلا هذه كرثنا مهوتام عفدن. هبو برجولا

 وه.# فاكتعالاك وه بجاوف هكراتىلع ركناو مادناف دعوت راكتا رهاظلا ةهكرات

 فاكتعالاةينب اهتببىف ةأرماوا ةعاج دحتم ىف لجر ثبل امرشوماودلاو ثبالا ةغل

 ايف يمعتسمو ناضمر نم ريخالا
 أ ديعلا ةالضك موللا قحتسي ءىمماهكرات و نيدلل ةلمكم ىدهلا ةنسنا اعاو+ هاوس
 | واّديرق لفاوا اوبقوعموق اهكرت ولف بتاورلا ننسلاو ةعاجلاو ةماقالاو ناذالاو

 ١ ليؤطتك موالا قحسنال اهكراتق كاوزلا ةنساماو +اولتوق اورصاو ةدلب لها وا

 ' هدوعقو همايقو ضايلاك هسابلف سو هيلعىلاعت هللاىلص هنريسو ةالصلا ناكرا

 | اهب دصتسالناب ه#ةداعلا ىف ةعدبلااماوؤه لوخدلا ىف ىنعلا مدقتو نيعلاب لك الاو

 || ةلالحض اهلعف سيلف## لكالل ةقعاملا اذكو لملاك باوث بلطالو ةدابع

 ا بجوت اهنال## ىلو |اهكَرف فهد رو رضبالا مرلاكاهن ولع عرولا باب راف# ىل واهكرتلب
 | لبق ميسو هيلع ىلاعتدللا ىبص ىبنلا عم ةفلالا بج وباعنايسنلاو ةيئافلا منلا ىلع ةنينامطلا
 ْ أ عدبلان م اههنالارهتها ركوارهتم رحمدعباوصلاو ةوهقلاو نينا لامعتسا كإذ نم وانه

 َ اقفا واذا نار يتعياما هيو ناطلسلا ماو هيداعلا عدبلا هم ر>همزا ام6# رح نو هيداعلا

 َ أنا 2 عطاهتمر ع ويعلق وقا«ىهتا» ١ 7 00 هلا 0

 رسثعلاف ةدكؤم ةنسو روذنملاف بجاو وهف

 | أ ةزكلمعا ركف ةيشالدلا محدالا لما :كل مارح ريتا عضال ناك وناخدلااماو «

 َ | رضا حابم سما نعىهناذا ناطلسلاو "1 ومهلعب قثوب نيذلا نم ىوتفو فالتخا

 | ةمشلاث ارا الخدج رد ند (ناكذلا ءالكأا لاو هيفاع الضف هليعبت ب ةماع
 | 1 د 3

 | ه«اهدض ووو هل ىف ىلاعتهللاءاش نا لصفيس و تابمشلاب تبثتتام رحاغيولتلا فلاقو

 | ةليكساهنافىدهلا ةنس ف الخ نيدلا ليبكت تأت .لاهنال هدا زلاةنسلا #8 ةيداعلا عدبلا دض

 ١ ءادت الاكداعلا سنج نم يسو هيلع ىلع للا ىلص ىنلا هيلع بظا وام ىه وول تف اكن يدلل

 | ىلاعتدللا ىلص هناىورا أ ةسيسلا ريغ 6# ةفبرسشلا لاعفالا ىف #9 لجرلا و ديلا نمي نيدلاب

 | نعىورام ههجو هلكهناشىفو هروهطو هلجرتو يد كا ل
 | هيفونمالا روطلابناحنمنيعلاباهصاو اهيلاريذلا ةفاضال نيعلا امساب كربتلاىوونلا

 | ىفو راذقالا ف ةرورضالب لمعتسنالما تح انيعلا ىفف لافنلا باب نف هكربلا ىنعم نهلا

 سر ىوانملالاق * نيِعلاب رك ذلا سمو ءاحجتنت نع ىهن اذلفلاعالا سيسخ

 ظ | نموهلاشالو قالا و لسغلاولجرلا ىف نمالاس 5 ةءادبلاب دن هيفوقباسلا

 |( لكلا قوبل لجأ, ءادبلاونيولا و ةدابملا باب نموهلب رسيالاب ًادنبف ةلازالا باب

 أ لسغلا ىف نمالا قشلابو ءوضولا ىف ىنملا لجرلاو ديلاب ةءادبلاو ىرسيلاب اهتلازاىفو
 ١باب نم ناكاف برششلاو لكالا فو: دج لاةنعمو مامالانيع نع ةالصلا بدنو



 اهيلع بظاوىنلا هذهىا (ىهفزإل لاعنلاو بوثلا عزاو طاضمالاو ءاهتس الا (هسيسملاا) لاعفالا (ىفراسيلابو
 بهما هارثىال باتعلا ةنسلا كرتفنال ةنسلانود ةيفئملادنعىه (ةرصسمإ ركذايفمالسلاو ةالصلا هيلع ىبنل

 اه اهالعا ( عقلا ىف ةمرم فانصا ةثالثإل الوا روكذااودو ه1 9- (,عالا ىنعملاب :ةعدبلانا رهظفا

 ىف كلاقعلا ىف ءادتالا
 لثم «ةسيسملا ىف راسيلابو#9 ىهتتا هسكع هبسكعو نيملاب ادد نييزتلاو ىركشلا |

 كلذ وكو تيبلاو دحم-ما نم جورمللاو ءاجتسالاو مالاو ءالخلا ف لوخدلا

 روك ذملا (اذهإ باطغلل مثهلاعشل,ركذذخأي 0 دنعف ركذلا سم وياعنلاوب دلع وطاخمالاو
 ةنذألااهللاقن و( ةرانملة) بدالانا ىسدقلا ىواملا نعلق « درصسم وي: ل ازلاةنسلا ىا ه«ىهفؤ# | 0

 كرعر نادال ضييزال || درت عستنف واضياةنس ىع-و ةمة يمس و هيلع ىلاعت ىلص هلعفام ةلفانلا وبسلاو

 دقو يسملا نو بدالا ضعي قرش ملوبدالا نمىلعا ودنسلا نمنودا يوسملار اصلا

 تادابعلا فف تادابعلا

 حلاصلا اهيا (تلعاذاف)ل

 تل مال_عال نينه لل 1
 ةالصلا ىا6ةدارملاةالصلا فادص | هند #3 ىوغلالاوه و # مالا ىنعملاب ةعدبلا نا رهظف 8 ةنسلا ىلع بهسملا لطب

 ةفص دارملا ة:ضسشىفو | ةيداقتعالا ىف حقلا ظعاف ةبئمفانصا ةثالث تلا نحنلا ضوبؤ وه جحقلاىف ةبنم |
 ىا(ناذالا نمل مالعالل فيكفذ ىعرسشاا لباقءىوغالاو ىعرشلا ىفالانوكبال قل انا نال ةيداعلاف ةيدايءلاف

 تاكلين لا دب ررريرا | مافيا يش لو ىرشلا نم قاردالا دابق ةيداعلااهسىوغللا ىف قلا روضتب
 ل قفز هييسلاو ||( دع اهسىعديناالا هيف مجهال هيف ةلالضالاموىلواكرث امموكي لن ةيداعلا كر ةلالض

 (سرادملاو)تاضورفملا || لوصالافررشتذا ز وحي ةيداعلا ىف مجقلا قداطإ او قردقلا ريغفف عقاد وج وةيديرئاملا

 لحم ىهو ةسردم مج | قلعتثلاثلاو هترفانمو ضرغلاةعالمو صقنلاولامكلا ةفص ثالث محقلا و نسما نا
 م

 بتكلافينصتو)سردلا || ناو ةيداعلا كتف ماقلاف ىنعلاوهو الجا باقعلاو باوثلاو الجاعمذلاو حدملا

 © لطلاو اكل نوع ةسج ةعدبلا قراشملا حراش لقن باقعلا بجوال اهلعف نكل باوثلا بجوا

 ةيولطم دب رق امهم لكو ةممطالا نآولا طسدتلك ةحلابمو نكلا فدصتت ةيودتمو لاا مظنك ةبجاو
 برقا ةليسولاو اءرسش || * هذهتلعاذاف 8 نارها امهو مارحو ةهوركمو ناوخالا ةفايض دنع

 نع(ةعدتبملا درو)ةبرق || مالعالن وع ف امنال ةءدب اهنوكعم ةبصسم تناكامتا # ةرانملف 88 تاروكذلا
 قو اقنع لا 3 اهم ًادتبم * سرادملاو ناذالانم 8 مالعالل ةفص 6 دارملا 8 سانال# ةالصلاتةو

 ماظن ) عدتملادرو نرسل ةبرعلا مولعك امه ةلآو هطرشاو اا 3 بذكلا فيدصتو 2 نوع هربخ

 ةهبشل ةعفادلا (لئالدلا [| * ةعدتبملادرو © بابحسالانملقاال امن وعفنيبجاولا# غيلبتلا ورملعتل نوعو#

 هتداماو ةلطابلاعدبلا اذ || قيقا ةملاصةيلق لاوا ةيلقعلا  لئالدلاو» بيئرتىا 6 مظنب وه ىبن ءربخ أدتبم
 درلاو ةيانعلاهتظا ناو لل || درطوعنمو عفدىا ةدحوملا ديدشتو دعما مخفي # بذو ركتملانعاىهن ف لئاسملا
 بجاولا ىلاهب لسوتامنال كلذك درلافبجاو اذه ودي نيدلانع ةرجزو عدرو

 نوع ةرانملا هريرقت اتافوطعمو ةرانملاف هلوقل ةحنن «هفنوذأملكفؤ# بجاو

 انوذأ«نوكتال ةعدبلاو هيف نوذأمةرانملاف هيف نوذأمتقولامالعانوعوتقولا مالعال

 نع ىهل 0 هتعدب نع

 تفاح ىذلا ( نكلملا

 ىوهلاواناط.ثشلاةسوسو 7 ع 93 4 3 0

 هيعملا رمجقب 4 دو 2 ٌ سال لعل انوجووا ايدي ه6 هءروم امه لبو ةعدب تيبيل ةرانملا ىناثلا لكشلا نم يجنيشان

 5 6 ليقو*ىعسام الا ناسن اللسيلناوىوقتلاورباا ىلءاونواعتو< ةدراولا تاموهعلا نهدافم

 0 وة8تاولصلا هانا ةلج ند ةرانملا ءان وح نال تاولصلا ىلع اولظفاح و4 نم .

 ىلوا ريزعلل انوع نيكي اهنا ند ردق» لاؤس تاودح 03 كوالا ردصلاىف هعوقو

 ةدىا ةدحولادددشنو

 ىو( لكفنيدلا نعل عنمو

 هلوق ىلع عيرفت هلكؤوذسف | : :

 لاؤسباوج (لوالاردصلا فهعوةو مدعو رلهدابعل ,هعفنا هيلا مهبحاو هللا لايع قا عوف رملا ربما ىف ودابعلا عفن نم أ:



 | 01 مادا «جامتحالا مدعلاما) اهدحا ءايشاةثاثدحاب هئع باحالوالا ردصلا ىف ءأم الأ هذه شمل فو وهو ردقم

 1 هدعل رك ذاملك نءثالذ م هانغاف مالسلا هيلع وسرلان «عامسا الوصحو ,مولع ةوقومالعالا ىف ةدايزانوجاةح الف

 ف | او ربجام ردّشالا دل نع دم[ ١ را وس مهضارعال »ل ااملا مدع 2 هالات ىلع «(ةردقلامدعلوا]) ىااثلا

 لاغتش الابهلغ رفتلا مدعل و از

 ام مدقم مه الاف © رهالاب

 ماللا هيلع ىبنلا كر

 هالعل ىدشاولا ءافلطلاو

 ىلع هةلضفا عم ناذالا

 دام تدل

 مايقلا وملاعلا ص ريب كب هذه

 ١ ىكر 0

 ىقب لدا هنع ىلاعت

 0 وهو تنذال

 ةيتحلادعب ود ددشلاماللاو

 ةروصق» ءاف ا

 | | م ىلا
 ) 5 دق راذح 06 ردص»

 وارق هه نبا ىف

 ا ىعاود هوج ونهم
 ١ حلاصأ اهيا (تعّشولو)

 هنوك زوكو تانؤلل

 ءابعلا و. ( هيفليق ١

 وه ربخ (ةنسح ةعدبإل

 1 ل اذه لق ندعم

 ةفص (ةدايعلا سنج نمل

 (هيدجو)) ةعدبالاحوا
 عدتبملا ىا «(نيهجولا)

 (هيف انوذأم) روكذملا
 انال ول لءاشلا عراشلا نه

 هيلع ىئطصللو هناصس

 هلنوذأللا مالسلاوةالصلا
 مكن ىلاعت هلوقل كلذ ىف
 ءامم الاب همم ذخؤي هلا الا ليلدلا ظفال الوادم نوكي الناب اهدلنو (ةراغ 7 0 ام سانلا نيب

 .ج اهلوعدل رجا رمال ثفرلا مايصلا ةليل مكل ١ لحا ةنآن ا 0 موص هد ءأ

 اسقاب اموهفهوأ 0 ارؤاظوا احرص «ةلالدوا) ركذام هنهمزايف هرخآ ىف عاجلا نم 50 لبالا ءازجا
 ١١ ذخاك نمرلاو

 5 هللا

 < |[؟كالذول

 ١ اذهل قسرملو رافكلا ىلا مهكلم لاوزىلا ةراشا هيف ني رحاهملا ءارقألل ىلاعت هلوةىفاك

 لب ىناثلا نرقال لماشت قاضا لوالال عل هعوقو 00 لوالا ردصلاق ععن نأ

 مالعالل نوجاتحال ةالصلا ىلع مصرح ةوقا # جايتحالا مدعلاما ة»ثااثلا

 هدعل كا نوجاتال لودسرلا نه عاملا لوصحو ,هممولعو مماكذ ةوقلو

 نيفلاثملا ةلّدنو بتكلا فينصت نع اونغ نيدلا ةمتانم ةاقثلا ةعجارم ةلوهسو

 سرادملاو ةرانملا ريل بيسإ هك ةردقلا م اع وا #8 ل |دلا مذ ن نع

 سفنلا لب رافكلا عمداهللاك 6 رهالاب لاغت الابل غرفت ل)امدعألو وا #8 أين دلا ٠ نع مه 2

 تجوملا ءافتاوى ان | دوج 3 مكزتلا ىع ا

 سذج نوف اقلخوأ الوقالعوا اداقتعا ا ةعدب هنف

 1 . ١

 99 نيإسملا ماظنو مع وأ 0ك -_

 ليقاملك تعبت ولو 3#

 # نمهيفانوذأ«هتدج و9» صاكديعرش ةعدبب سل ةداعلانه نوكيامذا ةدابعلا

 | صنلاةراشاق يرطب ىا# ةراشاهاسايقوا اعاج-الب الوسروااهلا## عراشلا# بناج
 هل مظنلا قوس ريغ نم نكل مظنلاب تدثىن««صنلاةراشاو صنلا ةلالد قب رطب ه6 ةلال دوا 9

 يعاود م كلذ و

 أ مظنلا نم تدئام صنلا ةل الد وءذه لمع مل يفاشلاو ةينغلا ن

 رح ق>ىف فاام# لقتالو ىلاعت هوك فاك طل ثلا

 موس تاحيال هقوسلب

 ةلدالا قرط نه اًضا امتنا عم دما و مرا كارعش )زف ليقناف *+ىذالا ةكاراشأ

 قيرطبال نكل

 | اماو +هحوضول هتيعدب ,هوتال مالكلا جرت نم ادوصقم ىن«ماهنوكل ةرابعلاانلق +
 ١ هلالعلف هلعوضوملا ىلع مدقت لامزاللا نم هيلا مالكلا جايتحاب تئاموهو ءاضتقالا

 ثدحساام عرشلا لبقنم نذاام ليبقنءوليق لمأت هيفنكل جالا هلروصتال

 ةئسلاب ةام“# ةنسح ةعدبفررض اهنم ثدملاهنال ةعبرالاة م اللذعب رالا تاماقملا ند

 رلسو هيلع ىلاعتهللا ىل ههلوق ةراشاب
 صقن. ناريغنم هدعب نما لعنم رجاو اهرجاهلف ةنسحةنس

 .ثدحاو عدباىا ةنسح ةئس مالسال ا ق نس نم

 ١ "يش مهروجانم
 ١ صقن نا ريغنم هدعل نه املعنمرزواهرزو هيلعف ةديس د مالسالا ق نس نمو

 ١ ثيدملا اذهىف ىوونلانعو كم ةعدب لك ةنشلاق لخ ديف ئش مهرازوا نم

 'ةلس نسبنم ناو ةئيسلا 0 فلل: رومالا نا تايضخسا ل غأ تح

 'ةءارق اماو ةئيسلارزو اذكو ةيقااموت ىلا ام لمعي نم روجا لثم هل ناك ةنس>ح

 آنا ةياردلا جارعم نعف ءاسهقفلا ليواقا اهف 6 تاناوثكملا ٌزابذا دكاتفلا

  ةءارق 1 نيدلاناهرب ىواتفنعو عئلازوج الو ةداعإ ةن_..صسم ع ةعدب

 [هركبال ىدعسلا ىواتف نعو ةَتفاَححَو ارهج تامهلا ةيافكل ةبوتكملا دعب ةحتافلا

 ش | نفد



 ةيشاملا فاك معا مث لأقف ةجاملا تقو اهلعهلعينببل اهقرعمنم لقاعلاو لماعللمزلت ةدعافنابب ىف عرشملا من (زعامت)
 كشال و:ةرصاقةيصعم ةئسلا ل رت ودي راس ةيصعم ةعدبلا لعف نال( ةزسلا ل رثنم ارمذدشاةعدبلا لعفناإ هداز هحاوخ

 ىلاعت هللادنع ةننؤ رك او ارد هنو دشاو حراشلالاق هي ٠١ ١ ةرصاقلا نم اررص دا هب راشلا ةيصعملانا /

 باقعا ةريثك ةيعدا دروذا تاوا_صلا رايدا ةروألا تاقوالا نمو اهتاقواف

 ةيناح راثاتلافو + تامحلاو تاولصلا لضفا هلع تاداسلا دس نع تا راشلا

 ةهوركم عملا عم ارهج وا ةتفاحم تامهلالجال ةيوتكملادعب ةحافاا ةءارقو اضيا

 ىلوا ةحافلا ةءارقو ىثنوزسالا لوصف ىفو ان 3 الفالاو هةر ل 2 أهدعب

 نبا مجشلاىبال باوثلاباتكىفو ةليسولا شماهىفو اهناقواىف ةر وثأملا ةيعدالا نم

 هللاءاشنا ىضقت اهمتحت ىتح ةدافلا أرئاف ةجاح تدرا اذا لاق ءاطعنع نابح

 لوقنلاهذه نم 1 ىذلاو ىهتنا ىراقلاىلع .تاموضو» ىاك تامه الوصحو أ

 ةلالدو :زاشان ذا اهلن وكي الام ةعونماةعدبلا ناو هلئانةيكل زارطلا بناج يجز |

 قبرط نابل تل ةروسو ةلئسلاةروسو ءادلا قب زط ميلعت ةروس ةحئافلاةروسو أ ظ

 اهرهج ىف مالكلا امأأو اهثارق لصاىف مالك الف تاولصلا رابدا تاقوالا لضفا

 هجو لعل هريغو دصاقملا حرش صننع.القن كلذ ةيدن دمحم ملا ىلوملاةلاسرىف ا

 هدارفنا ىلع لك أره ناقئاللاف ةحنافلا ةءارق قح ىف درو لضفلانا مدنا ثاذ |

 هيف ددرت امنا ىسحج رشا طرق نع 0 مزال هكوف ةعدبو هَ هنوك نيب 0 ايداقتعا

 : | روثأملا ةيعدالا نم لوا ةكانلا ءنارش لافتكالا ءاسالاو ةئقلا
 "م 5 دل ت6 ١ هراقعساو ةمو_صلا | 98

 ربك |نم هنافمهف نعطلاو |

 | ةالصلانا نددلا لالج ىضاقلا راتخاو هركيال هنا ندلا عبدب ىضاقلا راشخاو

 ىذا ل ر رس الع أ 30 ةحئافلاديمحلا ل ضفاو بودنم ءامدلارخآ ىف ديم#/|ناوا لضفلا كلذ لانيل
: 

 ع 0
 ا تبجاولالب ةنسأا ىلع مز ثيح ةعادبلا رص هم رىلا ةراشالا هنمدوصقملا ةيلعا

 ا را كرا ةعدبلان ا رهاظلا لب .داقتعالا ف نوكيالام لعفلا ظفلنم رهاظلا ه#ةعدبلا لعف ناؤ#

 8 3 ا تلال اد 4 هيلا 0 اررض ا 0 اعطق تعا ولا كو كر م ةيداقتعالا

 نأ ليلكرت كلذ ثنو ||| : .
 : ١ ا هيففالكزلاو ةيراس ةعدبلاليقو 3 كالذك شلل ةنشلا كل ةعاطلاداقتعاب عدبلا ىف

 نا اخ نرجس | ارفكن 0 5 ل - اًضنا ةعدبفالاو ةعاط ا دقتعي مل اذا اذه ءافخ

 : | واو « 'ئىثىف 88 لوهجلا ةغيص ىلع رهاظلا 6 ددرت اذا اولاق ءاهقفلانا ليلدب

 | زوحصملا ىلع ةدسفملا عفد مج رب هابشالا ف لاق « مزالب سيل ةنسلا ءاداو مزالةعدبلا

 ىلا ىلاعتهللا دنع رئابكلا

 رذملا لك رذلاف لاقنا

 دقل وهمالك ىهتنا كالذ نم

 الصفم اذه نع تيحا

 توكملافهقراو لبق قبساعت
 يعن الاع ارذ> ىلوا انه |[ 0 :

 يل 0 ىو 1 تاحاملا ءا_صقل ةحافلا ةءارق نم هيلع سانلا ف راعت الل صا اذهو ا ىلاعت

 نم مالسلا هيلع لاقدقو

 ذكرت ارملا مالسا نسح

 اذه ند ايم هيئعيالام

 قلل مالم 00 || نمو تاقوالا لضفا ىف ىرجيو قيلي امتا ةيعدالا ل ضفاف ءامدلا نه لضفألا ١ هررحام دحيمل حراشلا | 0 0 ا 1
 0 نال ا مامالال وق همزلتسي ىذلا ةتفاخلاعم عجلااماو عنملا رهاظلاو عما عماهس ءاكلا لضافلا كلذمذالا ||

 ءلاليواقالا ءدهلثذم | َ 5
 1 0 00 ١ ق ءاوس ةعاتلا عم نؤرقيف هحافلا اًورْقا ةعامجلل لوس ىنعي ةحئافلا ةعدالا |

 8 : أ ىضتقف رصعلا اذهىف ريثك هلعشاك تاوعدلاقلطم باقعاىفوا تاواصلا رابدا |

 اولا ببر كراخلا ١ نكل نيمأتلاةعاجلاو متؤملا ةفيظوو ءاءدلا مامالاةفيظونال كلا ةيولوا سايقلا 1
 جاشلل اك هنوكح

 ضارعءالادعيحراشلا كلذ

 الهحو ا_دقالا ةقيقاحا

 هقفلاذما ىا (ءاهقفلانا

 سايقلاوةنسلاو اتناتكلا

 هتلدا ىفامو عاجالاو :
 9 ًُ ا ' لا نك 0 ةكشلا]و ةعدبلا نيب دك امو اطاتحا هن ىلاي ةعدبلاو بجاولا نيد

 قداظا نع دارمامهو

 وا نودهتجلا ,هو لئفالا

 ةعدبو ةئس هنوك نيب ىثدىف ددرت اذا اولاق) هكرادم دهتتلا 0 ١١ ةقرب 0 هدلقام مهفو ديلقتلاب كالدب نوللاعلا

 ثياثلا بدني مهاوقاماو ةنسىلوالا ةدقعلان وكري دقن ىلع مايقلا ىف ىلوالا ةدقعلا فددرثىملايوجو بولط .ىا( مزال هكزف



 ' نقيدنع اهلحم ةعدبلانالف ةعدب دثالثلا ىلع ةدايزلانا عم نينثاوا ثالث,ءاج هنوكىفكشلادنعءوضولا ءاضعا لسغىف
 " تباثلا (بجاولا كرئاماوإ بهاوملا فاك كشلا عمبولطم وهف مدعلا لصالان ال ةثلاثلا ف كشلا عمال اهبلع ةدايزلا

 مرحتلا هتنئملىتلا ةعدبلا لعف فالح مئالا نم بجاولا كرتىفامل ( ةعدبلا لعف نهدشا وه لهل هدحاج رفكيأل نظليلدي

 اند ر نك محا نع فقوالا ىذتقيف هج ٠٠١ 12 (هابتشا همفف ) هكرت نم دش | اهلعف ىا( سكعلا ىلع و ا )هيحصل ىف اذكا

 مايقلا ف ىلو الاةدعقلا ىف

 هنوك ةيأور ربدقت ىلع

 فنصملاةيشاح ىفاكابجاو

 ىلاعتهللا ىهنامم ةرذ كرتلىورو تارومأملا نم دشا تايهنملاب عرسشلاءانتعا نال ابلاغ

 ىلع مادق الا ن ود دق هل اعقد بجاولاك رت روح ةمثنمو نيلقثلاةدابعن 0 لضفا هنع

 ىلعوا ةعدبلالعفنم دشاوهله بجاولاك رئاماوي رابكلا ف اص وصخ ةيصعملا

 .داقتعالو ةعدبلانودبجاولا كرثىف ةيلكلاب مالا لاثتماتاوفل © هابتشا هيفف سكعلا

 ةعدب هنوكنيي ”ىثىف ددرتنهف اوحرص ثيح ف بجاولا كرت فال ةعاط اهنا

 الما اهالصدهنا تقولاىف رجفلا قحىف كشاذا اك مزال لعفلاف ضرفلاو ةعدبلانبب

 بجاولا لعف ىلع امدقم ةعدبلا ل رنوكوه © هفالخ ىلع دن ةلئسم ةص الخلا ىف وق

 نا هيلعف تقولاىف ناكنا ال ما اهالص له هنا هتالصىف كش اذا لاق ثيح

 كشمن تقولا جرخ ناو ب نبق هيلع تيجو اك نبقي اهتدهع نم جرد 7 أهديعل

 تقولاىف ىلص ناكزا هنال ءاضقلا هيلع مزايال ىنعي كشلا اذهىف ىا 4 هيف ىشال |

 مدع بناح جرف بجاو ءاضقلاف لصي مل ناو ةعدب ةالصلا هذه ءاضق.ناأكك

 م 1-5 0 0 1 ع قوحولا تتاح مجرت تقولا ىف بجاولا ىلع ةعدبلا لاقحا جر ءاضقلا : :
 اهتاساف اهلصي مل ىتلاةالصلاو ةعدب تقولاىف اهالص ىتلاةالصلاةداماذا ةعدبلاىلع || . ايالءا اهد .
 3 2 . 0 1 ق 2م اهالرص هل

 نال تقولا ىف ةداءالاموزل لعل امهلالاثم ملصت ةصالملا ةلثسف بجاو تقولاىف | ا
 . 0 0 .٠ . 2 0“ 2 اء 7 8

 بوجولاناو اهقو رخاآ لأ ةملاصلا رحؤب امر كل تقولا 4ك 0 بلاغلا 0 0 قو)

 نيقيبالاعفنربال نيقي تدئام ناو اهتقو رحال اه رحا هلعلف اهتقو رح + 1ىفوهاما .٠
 علا ف هيلع نه رببامىه

 الو تقولاىف اهلصينا ن نم ولا ىلع للاغلان ال تةولادعب ءاضقلا موزل مدعو هلثم ا لعل

 اذهنا در مث لغشلا نع ةئر هتمذلعجدق هلعلف ةمذلاةءار لصالاناكو اهكري لوالا 0
 0 0 ذا ةعدبلاو لا لب ةعديلاو ا ددّرلا ليبق نم سل ةلالدلادانساو نيلاهتحالا نق ١ تعداد 0 4 والا هجولا فال_خ

 لماتف هتبلا ض رفلا بناح ةناعر هيف لصالاو ىئط تبحاوال ىعطف 0 لصتمل 500 دانسالا نم ةلكلل

 اهداماولف هوركم اهدعب لفنلاو ## رصعلاةالص ىفكشلا ناكول و8 هجولا رهظي ىتح 0 ا
 1 3 3 0 1 . || هلاادهدع ثنلت أد 2

 مدت الفن مصنال ةالصب تقولاف ىتؤيف اهوركمالغنوككنالمتحي تقولاف || و 7
 0 0 5 00 ره #3 0 1 و اض رف

 لف ْ ر ميجا راو العن قص مدع دوصقملاو 1 2 0 أ ا نال لك لع اتا ةءارقلا يع 0 زن جدت 0 صا
 ةءارقلانالصاملاو هي ىهتا# ةهاركىف عقيف الفن مكنالثل هي ةعبارلا وو 0 ل لع بح اذ 5 0 يا 1 :

 فر نا ما اهاص له هنإ هتولص ىف تا اذا ةصراختا بحاص ىأ (لاق ثيح) بهاوملا اك حلاصملا

 ىثال كشمن تقولاجرخ ناو هننايتالا ىف روظحالو لعفلامدع لصانال ابو>و اه ديعينأ ه.اعف تقولاىف 7 1

 بلطت وقل ل والاف كل ذل رظن ماوالاقحاولو هلعفو هاداأمل ءاضق ىأ ةعدب هن وكل اح ال ءاضقلا نمبجاولا كرتمدق:( هيف

 . ىهتاةعبارلا وةيئاثلاىفأ رهال و ةثلاثلاو ىل والا ةعكرلا ىفأ رعب رصعلا ةالص ىف ر وكذملا (كشلاناكولو هل هن وكلم ولا

 اوجرص ثيح هللا هجر
 هن وك نيد يق ىددزر نع

 ىلع فوقو مدعل «ةعدب

0010000 
 اذهف (هلعش هنا ايجاو)

 اذكولوالا هجولا جرب

 اًضرف هنوكنب ددرت اذا

 نال مزال لعفلاف ةعدبو

 اررمذ دشا ضرقلاك رت

 كش اذا ةعدبلا لعف نم

 ىضتقتف ىا اناعا مهتداز

 كلر معدقت ةلجشملا مده

 ركل ليحل يحال



 صا دقو )) -ه 1١١١ زوم (بجاو ضرفلا ىف ةءارقلانيلوالانيبعتو

 تاعكر عيجج ىف ةءارقلاو ةعكرو ةدكر نييعتالب ضرذ ضرفلا ةيعابرقلطم ىنثىف

 ىلص هلا عقو نا لق ناف + الفنال اضرف معدل ةروك دملا ءالصلاف كرف للا

 مزليف ةءارقلاضرف كرنب هدسفا دقو الفن نوكت هذهنا كشالفالوا تقولا ضرف

 الف انظ هعورش ناك انهو ادصق عرش اذا لفنلا ءاضق مزلي امنا انلق ٠ هؤاضق

 دف ض رفلاىنعمال # بجاو ضرفلاىف ةءارقا نيلوالا نييعتو إ ءاضقلا مزلي

 كرب ىا 6 هكرنب مما دقو هِي ادصقنا تقولاىف ةداءالابجودو اوه-نا وهال

 ه«ةهوركم ةعدب وهو رصعلا دعب لفنلا عوقو لاح ا نع 3 #9 بجاولاكاذ

 2 ا ا ىتح سمصعلا دعب ةالصال نيهيجتلا ىفو ةيهقفلاىف ةرر#

 ىلع وه هلال يق سصعلا دعب نيتعكرلا عسودهيلع هللا بص هتالص نم هريغو ىراخما

 هللا ىلص هصاوخ نم هلاوا سيقلادبع دوب اهنع هلاغتشال رهظلا تهكر ءاضق هنا

 ثحاولا كرم انرص دلكأ ةعوبلالس انا لح تلد للا سو هيلع ىلاعت
 لفنلا ىهىبلاةعدبلا عقنالكل ةءارقا ضرفلاى لوا نييعتوه ىذلا بجاولا لرب ثيح

 ةعدبلاعو# لجال لب طقف ةعدبال سيل انه بجاولا كرت نا لكشي رصعلادعب

 لجو ةهوركم ةعدب هلوقرهاظ رعشياك طقف ةعدبانوكبام دوصقملاو ةهاركلاو

 ةعدبلاناو ةعدبلاعونل اناي لمحناالا ديعب اهلةلعوا ةعدبلل ناببلا ىلع ةها ركلا

 ميج رثهج واف ضرفلاىف ةروكذملاةءارقلا [ذكف رضصفلا دعا لك ١!قاكذها ركلا عم

 فصوال ىه امنا ةروك ذم اةءارقلاىف ةهاركلانا لاش ناالا رخ آلا ىلع م

 مجج رتنم اوحرصام نيب * قربطتلاف ف اهعيجو اهسفنىف ةالصلا فو نوضتلاو
 بولطملاق.بطتلاى!لوقلاف ةعدبلا ل رت مجرتنم ةصالخلانم مهفامنيب و بجاولا

 لمح اما ف رهاظ أطخ جب راملادهعال لاق قبطتلا فيكليقناف * هلوشب لئاسلا نم

 هموم لب # هصوصخم هنع هنبملام ىلع 8# بجاولا اهيلع عجر ىتلا # ةعدبلا

 هنع ىهنلادورول ةصالإلا ةلث_سمىف ةعدبلا مدقق مومملا تح الخاد نوكي ناب

 ثيدحو ةهنالثلاتاقوالاىف ةالصلا نع رس ىلاعتهللا ىلص هيهن وهو هصوصخ

 ماعلاةدافاب نيلئاقلاة يعفاشلا بسانب امنا كلذنا هيلعد رب نكل افنآ روك ذملا نيعتتتا
 ةدافاىف صاملنا وماعلا نيب قرفال ىنعي صاخخناك عطقلا م اعلا :دافاب نيلئاقلا ةيفنلا ال نظلا

 «« بجاولا 8 لمح هيواإ#ل افلتخمو اع هموع ناكام نيب قرفنناالا م ومعلا

 هن وكل رداد فالخ ناكناو ىعطقلا 06 نض رغلا ىنعم ىلع ةعدبلا ىلع مجر ىذلا

 ضئارف اهنال رجفلاو رصصعلادعب تئاوفلا ءاضق هركيمل اولاق اذهلو لق + ايزاحي

 نيلخلا نيذه نيبام ىئحيال

 بجاولا مدقتل والا نم مهفدقو 0 ىذلا بج اولا ىلع الوا هص وصخ

 ىذلا ةللا ه# بجاولا 98 لمح «واؤ# اهصوصخمب اهنع هني ىتلاةعدبلا ىلع

 نيديعلا# الص 3 ”ولاكل ا ل وهعف هي لقتسملا» بجاولا 6# ىلع ضرفلا لب اقموه

 هنعىهل ءاوس ةعدبلامدقت اذه ند موهفملاذا عن ةادتلا نم

 ف ةءارقلااماو ةص الانا بحاضص ع 2 هكرس

 ض رفاهاكؤف لفنلا تاعكر

 ردح ر ةيلماللا ق5
 «لفنلا قوق و لاقحا نع
 (وهور معلا دعب ) الماك

 (ةعدب زئاهدعب لفنلا ىا

 ءاجامو عراشلا اهلعفم
 نم ماللا هيلع هنع

 نيتتكحرلا هلالص

 قى دراولا ريصعلا دعب

 لوم هريغو ير اعلا

 ىتعكرل ءاضضق هلا ىلع

 امهنع هلاغتشال رهظلا

 هلق سيقلا دبع دؤوب

 دلقئاضخ نموا ىناشلا
 «(ةهوركمإت بهاوملا فاك

 تاقوالاىف لفنلا نم عن

 لف هيفا دقوا كلا
 لعق ناىلع ةلئسملا هذه

 نم ارض دشا ةعدبلا

 ارح عدلا تح لل لا
 فالخ ىلع انه نييعتلا

 نكمل نم[ قد رص ام

 هداز هجاوخ ىف اك

 ثرزطلا ( قطا )
 ليقنافهلوقن لئاسملانم
 ماللاف قيبطتلا تك

 ىف ؟جرامللا دهعا

 نيم انا ) كعاوملا
 رك ذا ةمسقتملا (ةعدبلا

 ىلع ) ءاهقفلا مالكىف

 ع هص وصخ هنع هلي ملام

 ىلو الا فالخا بذع جب رمت

 نان وكي ذاق ةنمملا ف َداَحَو
 رطفلا ةقدص و دحضالاو رثولاك هئاذل#رلطملا (لقتسلابجاولاوا ضرفلا ىنعم ىلع بجاولا )لمح (وا) عدبلانم



 ةياور ىقف اتعقو نادهتدملا نع «(نيتاورلا ىلع لخابوا) ةعدبلا ضاحذاو ةعذلا لاطباكهريغل بولطملا ( ىضلاالإ

 هريغ لعكلذك الو هاوس هبطيحال ىتاذ هلعنالإع ىذلك نم «لعاىلاعتهللاور) هفالخ ىرخاو ةعدب كلذنا هنع

 لج لوالا «ةعبرا رومادحاب ةلئسملا هذهلولدم نيبو او> سمصامنيب ىا قبطتلافهل وقهدازدجا وخةيشاح و بهاوملاىفاك

 مسو هيلع ىلاعت هللا لس هللال وسر 01+ ]- نع ىهن هيف دجوب ملامىلع ءاهققلا ةرابع ىف ةعقاولا ةعدبلا

 ضرفلاىف نييلوالا ىف ةءارقلا نييعتك ىنعكلا نمىوقا هل القتسال هنال هي ىوخلاال و دنوكي| .هصضاوصخح | ٍ 00 2 5 : - دل وكل ُث
 ٍ رولا ررثلا وع

 6 نيتاورلا ىلء لخلاب وا © ىلالقت_سالا نود هيف وهلا دوج“! رحت اذهلو دراولا ىهل مدل
 3 هةعدشلا اماو ةعدبلاق

 ىلاعت هللاو 88 رخآنع اهمثارخاو دهتحمم نع اهثهادحاوا دحاو نع اما دهتجلانع |

 فعضلادجو نم لعل فءضلارثا هيف ىرب مالك رخآىف اذهب ىتؤي ليق عا

 لج نوك نمو مطقلاف صاخلاو ماعلا نبب قرفلامدعنم اقنآهلاريشاو رك ذام 1

 از 0 2 د1 اطلاق لصالااضياو ةنرقالب ردانتلاف الخ ضرفلا ىلع بجاولا || 7 نم دمك
 لجلاوقلطم ديسقت هنال لصالا اذهل فلام لالقتسالا ىلع بجاولالج-و هقالطا | 3 00

 0000 واو قالا هم ردات ثيح اوخرسم رييعت هعالبأل نيتاورلا لع || ه5 صوصخل ىلا
 ماصتعالانم 46 قبس دقام ليقناف © اضيا هيلاريشا اك ةيفخ هفالخ ىلع ةصالملاا مدع خلا 0 كيذك
 ا 1 01+ موهقلا مقتل هلضاح لصفلا اذه لئاوأف ةنسلاو ثاتكلاب || ””لانع 9 0
 00 لب ماسقألا ف اركذي لو سايقلاو عاجسالل لماش نيدلا مما ىتمي'سسقملاذا امص وصخ ةثالثلا تاقوالا ىف

 لصاملاف تاقتشناو ةعبراةيعرستلاةلدالاناب اوحرمص ءاهقفلاو ةعدب امه وك
 نكميالذا لاطاب ىلاتلا نكل ميقتسع م ءاهقفلا لوقوا ع ني ميسقتلا اذه اما ]|| تا ىلع مراجع 3

 0 لو ذا ضرفلا

 بجاولا لج ىناثلاو *

 ةضراعموا ضهن ةقيقاطا ىف قح ميسقتلا ةعص مدعى ا مدقملاف ءاهقفلال وق نالطب

 ىنال # نبدلا ماىف نايفاك ةن_بلاو باتكأانا ىلع لد 8 ةروكذملا ةممقلل

 ىعدب نا الا هريغ ىقانال ”ىثلاركذ ناف ام«تيافك ال امهءوزل قبس امم رهاظلانا |

 ةيعفاشلاو ةيقتملادنع هيلع قفتم مث اذو ةفلاخلا موهفم قيرطب ماهفنالا

 ةج فيذصتلا موهفمو ىسوسرطلا ةمالعا لئاسولا عفناىف لاقاذلو تاياورلا ىف || ا

 مهفيدقلاشوا ةلخلا فولو موهفلا فةلالدلا دوجو اضيا ىعديو ةيلوصالا فاذكو - 0 0
 نا 9 ىلع اضبا قبسام لد * و  امهتافك تيداحالاو تايآآلا ضعب دارفانم || © 0 0 1
 فيكفوفاههدحا,تيثتاماسدل سايقلا وعامجالاو# ةلالضو ةعدب امهدحاي تيثرملام ا !آ
 دعبل وقا 6# ةعبرا ةيعرسثلا ةلدالا 8# لوصالالها اذكو ه6 ءاهتفلال وق ميقتسي 0 3 5

 عراشلا نذاابف ذخا اذاالالاوسلا اذهدجوتالقبسايف ةيعرشلا ةعدبلا ةظحالم م 000 3
 باومللا لصاحلب رهاظ دوجوم سايقلاو عاجالاىف نذالاو ةراشاولو اقلطم 6_3 0

 ديهتلا وه باوجلاو لاؤسلا اذه عضويف دوصقملا مظعم لعلف اذه ىلا عجار ا 0
 0 نم دنس نم عاج-الل دال انلق 88 لمآتلاب رهظيو ةفوصتملا در ىلع 0 ا

 000 |(! ٠ نوكينامزابف (ةلالظو ةعدب امعذجاب تثلام ناو )) ةعدبلا نعصالخلاو (نيدلا ايف
 لوق) ىعدللا اذه ىلع (مق:سي فيكف)) ةيشاملا فكك لذكس يلو ةعدب ةيعرشلا ماكحالا نم سايقلاو عاججالاب تدئام

 " دلالانلق) سايقلاو عاجالاو ةنسلاو باتكلا (ةعيرا) ماكحالا طابنتساىف اباع لوعملا ( ةيعرمشلا ةلدالا ءاهقفلا

 ةنسلاوباتكلا نم ( امثدحا نم ل لصاو عجرم هيلوا محت# 6 دنس نء ) ىمالا سفنىف 6( عاجالل

 ال ذكيغ ىنعلا اذهىف

 ىلع هلج ثلاثلا و: ضرب

 هنال لقتسملا بجاولا



 سم ١

 راش ةنسلا وا باتكلا ىلا عجار سا.قلانا رهاظ واسايق عاجج الا دنس ن وكي نا زاوج ف ١

 عجرف #8 ةنسلا وباتكلا نههلصاوهو تيثمنمد.الف #4 تبثمال ميل “ب رهظم |

 نم دنسلاو دنسلا ىلع عاجالاءا: ناك اذاهنال *# ةقيقملاىف نانثا اهتبثمو ماكحالا

 امهنع ادحاو سايقلا لصا ناكاذا اضياو امم دحاوىلا هعوجر مزلف امثهدحأ

 دحاو قيقملا تتيثلاف ارهظملب مكعال اتيثم سايقلا نكيملاذا اضياو امهلاعجريف |

 ىلا ريشي ةقيقللاىف هلوقف توبثلا هجونيبم رسسفمو حراش رهظم سايقلاو امن“

 ةنسلاوا باتكلااما ةلئسملا هذهىف. قيقا ليلدلاذا ضم ىروص نيليلد ام وك نا

 دنس لصالاو هدنسوا هعوجر عاجالا ىف هلصاحنا درب نكل روهثملاوهاذه

 ناكاذاو عوجرلا محدن فيكف عطقلا عامجالاىف لصالاو اينظ ن اوكا عاجألا

 ناف.# تاتكلا لآ توسنام راسك داثم تاكل ا د حلالا مكمل بشل إف تالذك

 لاطلاو عوجرلا 2 فيك لوقف عاججالا نم ءاج امنا ةلعقلاو ص دئسلا لق

 عامجالا متلقولو اضيا ايعطق دنسلا ن وكيدقو هتينظال هتيعطق وه ركملا نه ب ولطلا

 0 هنييوسايقلا نيد قرفلااف انلق * عطقلا هجوىلع .دنسلا ةلالد هجولنيبم

 لوصا نم عيت حلا اذه لح لعل مك صيصختلاو نيتيثموا نيرهظ» اممنوك ذئيح
 عبارشك ةنسلاو باتكلا نم دحاوىلااضيا ةعجار رخا ةلداانهنا اعاو + هقفلا

 لمملاو ىرمتلاو باصدتسالاو لماعتلاو فرعلاو ىباصدلا  بهذمو انلبق نم

 نالصاملاو *ةآرماك ةيلوصالاف ليصفتلاو ةعرقلاو طايتحالاب ذخالاو رهاظلاب

 ةنسلا ىتمي نينثالا ىنا'لب نينثاىلا ةعجار ةعبرالاو ةعبرالاىلا ةعجار ةلدالاهذه

 هناب لكشي ذئرعف باتكا) نايو حرشاضيا ةنسلاذا باتكلا ىاامكأوا ىلا عجار

 بسحب ليلدلا ديراناوباتكلاب ءافتك الاوهمزاللاف ىمالا سفنىف ليلدلا ديرانآ

 ماصتعالا ةادا نم ىاد# اذه نم رهظفؤ# دعب رالا|اوربتعا مهو عيمج ا رابتعا مزاللاف رهاظلا

 ماكحالا نم ”ىش لكل ةربتعملا ةلدالاناو ةعدبلا نم زاريحالاو ةنسلاو باتكلاب
 ,هنم ةقشقشتلا مهو *6ةفو_صنملا ضعب هيعدبام نا# نينثاىلا ةعجارلا ةعبرالاوه

 ةنسلاو باتكلا دعاوقىلع مهنايتامدعل اهلهانم اوسيلو ةوفصلا نورهظي ىنغي
 لوعفملاةغيصب ركنا اذا ةئامعست دنس وهو ف:صلارصع وهو «اننامزىف#
 هلوق لعجينا الا ضعبلا ظفلل رت ةغلابملاءاقهىف ىلوالا ره روءاضعب ماع

 ايفالخ ىنعي هيف ادهتمم وا اءاججا #«فيرسشلا عسشال# ضعبلا ةفص © فلاخلاو»

 سيل هنا اهكف اركنم نوكبال هادتتعنل!افلاخخ ناكناوام دِهتحم داهتساب لإ
 ىلع ىفنح ضزعي الف اههودلقم اذكف امهثالخ لحم ىف رخآ ادهتحم دربنا دهتل

 1 ريغ كيدل تدل | قنحىلع ىفاشالو ةيعمقانل وزنهو بضلا لكأب يعْفاَش

 | مجدكأاوهامىلاو فالتخالاىلا ةراشاو الأمهلوقل ديئاذه يحتل العال مواآلا>

 أ هناف إي ةئسلاو كاتكلاىَا 7 اهثدحاب تباثلصا نم سايقلل قي دنال## وزع هلوقديلا

 نوكي ناب ) الح )
 ق ف3 نم دددلا

 قار هكدا الب لاخلا
 علطي مالا سفن ىف(

 00 011 نم هللا هيلع

 دبالعو عيت اىلعإ دعب
 سقم (لصا نم سايقال
 (اهثدحاب تناث زث هيلع

 دكسلاو فاحكلا نم

 افلا ىلإ ( هاند
 لولدملا كال 6 رهظم )

 لاما كح هلع

 باتكلاك تبثمال )
 مكحلا تويثنال ةنسلاو

 قدراولا صنلاب وهامتا

 «ماكحالا عج رفإ)لصالا

 لحم وا هيلا عجرت ىتلا

 ىا(«اهتءشثمو) اهعوجر

 هلم رادو لح

 عوجرل(ة قيقا ىفنانثا)

 اه«بلا سايقلاو عاجالا

 انرك ذامنيبةافانم الف ماك

 ءاسهقفلا ل وق نيبو انهه

 قفو ىلع هم الكل > اذه

 نم رهظف) لمأتف هما سه

 ىف عجرملا نا ىا اذه
 ريغال نالصالا ةقيقللا

 هق وصتملا ضع هيعدبام ناز

 مهيلعركنا اذا اننامزف
 (ةفلالا مهروما ضعب

 ةفصلاثناو ضعب هؤص

 ال فوصووملا ةفاضإل

 ع وهو هثربأت رات

 «بيرشلا عابنل) دب مسك

 هاضتقاو هتقفاوم مدعل



 | ىسملا « رهاظلا معلا ف  ىعدب لوعفم يأ ١6 زهؤح انلاعفا ند هعرجن ىعدملا ىا «كالذ ةمر>ناإ) هنم عنملا

 سشعم (اناورت ةعيرسشلاب

 زءلا باعسا ١ ةيفوصلا

 هقب رطلاب ىع“لا (نطابلا

 ىا ( هناو ) ةققحلاو

 «هيف لالح) ركتلا اذه

 ( تاو 9نطابلا هلع ىفىا
 نوذخأت) رهاظلا لهااي
 2 باتكلا نم 2 مكذع
 نك ىأ نارقلا نه ىأ

 اناو ) هللالدو هموسر
 ىإ فيحاص) نم دخان
 غلبملا ةعيرمشلا بحاص

 ميلع هللا ىلص دمحإ) اهل
 لد. وانا فطع سو

 لكشا اذاف رز هبحاص نم

 ( اهنيتفتسا ةلئسم ا'لع

 هنم ]) اهاوتف انلئس ىا

 © اهفةعانت لصح ناف
 كالذف لاكشالا اهب عفن رب

 ملنا ىا «الاوإ رهاظ

 انعج رف رب كلذ لصحي

 رهظيال ( ىلاعت هللا ىلا

 ةاداةرشابل باول ردص

 اذك دق راعكابال طرشلا

 نء(تاذلابإ) بهاوملاف
 (هنمذخأتف) طسو ريغ
 مالكنملوقاذهلعلولوقا

 عرشلا نيركتملاوةدحلالملا
 نيغيازلا ونايدالاو في رمثلا
 نامالاو مالسالا نع

 قدح نطابلاو رهاظلانال

 ىوذدنع راكت الا لاحم ال

 ١ ما لصف دق هناو كثاذىلع ىنبموأ ليوأتلاو داهتحالا لها ن منا اذه نذل

 || لكلاىف لاقتنالا مزنيله زوجولو هريغ ىلا لاقتنالا هلزوج له دهتجل دلقنمناب

 بابراىا رهاظلا لهاب ةصتخم هتمرف ه#رهاظلا اعلاىفؤ# وه اما ركتاام ةمرح

 هقيقللاو ةقيرطلابىعملا 6 نطابلا اعلا باعصاو# ةيفوصلا رششعم هانا ولي ةعيرمشلا

 نطابلاىف ههيف لالحإإل ركناامىا كهناو هلاوحا ةفرعمو باقلا مع وهو

 ولو هيضارو هلعاف يرص رفكف اعطق عرشلا همر> اف ىعطقلا لا نودقتعيف

  ,كناوؤ# لهجيوا للضي واقسفبلب رفكي الف ىنظلب ىعطقريغعرششلا مرحامناك
 مكداقتعا لب كل ع «نوذخأت» ةعيرسشلا بابراورهاظلا لهااي متنا منلا ضعبىفو

 هروهظ ثيحنم باتكلاىا ه#هبحاصنم ذخناناوؤه نآرقلا ©« باتكلا نم ف

 ايؤرلا مهدنمف الاح وا ةظّفب وا امانم #«اسو هيلع ىلاعت هللاىلص دم دب ىف

 بابسانم سيل كلذنا حرصيسو باتكلا تايعطقىلعةعجار ةيعطق ة>ماهلالاو

 انيلط ىا هيهنم اهانيتفتسا ةلثكسم انيلع لكشا اذافؤإ# ىعطقلا نع الضف اقلطم علا

 لمعت كيابف ةعانق وي هاوتف نم #لصح نافل ليسو هيلع ىلاعت هللا ىلصهنم اهاوتف

 انالءهريغ نود ىلاعت هتاذىلا «تاذلاب ىلاعتدللا ىلاوإ# ةلئسملا كل: ىف هيانعجرالا وفي

 ١ ىلاعتهتاذىلا عوجرلا انلنكيف ديرولالبحنم انيلا برقا وهو ةفرعملاقح هفرعذ

 | ذخا نم اوعداامنالعا اضيا رفك اذهو لجو نع هيهنم ذخأنفإ## تقوىافف

 ىخذنقم وا هوثثا ىذلا لاثاملاء ىضنقمم اما ىلاعت هللا نم وا ىنلانم ىوتقلا

 باتكلا ةقفاوم هتيناجرو هتقيقح ملعب امنا لوالاف جراملاا ىسملا ةداهشلاملاع

 ققحم دنع وهاك ةيئاطيش سواسوف عرشنا ةفلام تادراوو عئاقو لكذا ةنسلاو

 وهاك مهدنع هك ةناطصلا سواسولا مجرب عرشلا تايعطق كيف ةيفوصلا

 ١ نيعب ةظقي (سو هيلع ىلاعتهللا لص هصخش ةيؤر ىنعا ىناثلاو رهاظلا لهادنع

 ١ ىتوملاذاىلقع لوالاو نكمريغ سأرلانيعب ايندلا ىف ىلاعت هتؤرو هتوم دعب سأرلا

 ريغ دنع رئاجو ةيفؤصلادنع عنتمت ىتاثلااماو كلذ مهنم روصتبال كلذك اومادام

 000١| الاعنا هللا للص ىبلل مثليق + الوا هعوقو ناكله زوجنادنعو مهضعب
 :هتؤر اودارا الك اه“ ىلاعت هايا متيؤر عوقو ىوعدفالليقو +ةرم جارعملا ةليل

 ليبس ىلع هزاوج ضرفولو رفكف ىن لكىلع ليضفتو عاججا قرخ لجو نع
 ١ ءاريفاو بذك هتعيرش فالخ مالسلاهيلعىنلا وا ىلاعت هنع اولقن اف لاحلاضرذ

 ''ريلن فلاخت لوالاف لوالا سمالانايسسنب وا محسنلاباما ثاذ ذا هلوسرو هللا ىلع
 ١ اههالكو ىلاعتهللهجتايثاىناثلا و ةمايقلا ىلا ةعيسشلاهذه ديت ىعطقلا باتكلا

 لسو هيلع ىلاعتهللا لص هلوق حرش دنعىوانملا لضافلالاق هلا معا ءاضيا 0

 ' ايدلاىف هاريلب ةرجىبانبا مهنم عج لاقو ةظقيلاىف ىتاريسف مانملاف ىنأر نم



 ةلسلاو  كبانكلا ”ةعنستلاف هتدوم ةققْللاو كوهذ ةضرتشلالا ةلنلاو ريثلا دهام نأ. ةقيق
 > ايهأهدحاو لك ةياعر دحا لكىبع بيف تأ 1١ه '»- دنملاو رهقلا ةدهاشم ٌهَق ةقيقل

 نبا لوقو مال_-الادج مهم مالعا اهعوقولب هتؤر 'ناكما ىلع صندقو ةقيقح

 نع اذكو ةفراعتملا ةيؤرلاب نوكت امنا ةيباحتلاناب در ايباكص ىثارلانوكمزلي رخ

 ةيؤقرب صيصختأا ىلا ىعادالو كالذنمعنامال لئاعثلا حرش نعو ىطويسلاةلاسر

 توككللاو ضرالاىف ءاش ثيحريسو هدسجو هحوربج مالسلا هيلع هنال لاثملا

 ىريهيارسيلو ةعما لاق اضياىوانملاىفو ةكمالملا نفك راصنال هع ابيغ هنوكو

 ريغ سفنلاو ةيلاختو ةقيقح نوكت هلاآلاو ىعملا ىدأتل هل اراض الات لإ هندي

 ىلذزاشلالاقو 0 هلا ل هصخشال و ىنلا حور سيل لكشلا نم ءاراق ليختلا لاثلا
 ىّتح انا ع لئس اذا مهضعب ناكو ىف تدادعام نبع ةفرط ىنع بجولا

 ا 2 ربخا اك نوكيف اذك لاق لوقيمث قرطيمت هيلع هضرعا
 لصن## انيق فرعهتو اندشربو انبرب ىذلا انش ةمهوؤ» قامللانع ةشحولاب

 اماهلا هم ولعلا انف دكت تاغ ةيلايعلا ةيؤرلاب وا ةلماكلا ةقرعملاب «ىلاعت هللا ىلا
 ءلابتك قلطم وا نآرقلا «باتكلا ىلا جاتح الفوج هنم انذخأب وا ايرورض

 هفلاح وتامانصلا ىف ةمعلابو س !!ىف ةلم#أاي لق ه«ذاتسالا ىلع ةءارقلاو ةعلاطملا وو

 هلصاو ىحعا بكرم ظفل ذاتسان ا لامكلانبا طخ نع عضاوملا ضعبىف لقنام
 بحاصلا ىنعم ىسرافلاب ةمعملا لاذلاب ذاو باتكلاوه ةيسرافلاب تساوذآو تسا
 قفاون هجو ىلع اهفاشكتا مولعلا فاشكتاب اودارا ناف باتكلا بحاص لاق هناك

 ىف نكما ناو ىلاعت هنداع هرج إذ اههتعجا م ىلا جايتحا الب عرسشلاو باتكلا'

 هيدنو ىلاعتهللا مما دقو ءايننالا لاسراو بتكلالازنا.ةمكمل فلات وهلب هسفن
 رفكف لاما لع ليصحت هيض رفىلععاجالا دقعناو معلاب تلطا مالسلاو ةالصلا هيلع

 فلات هجوىللع اودارا ناو عرشلاب هقسبطت مزاين كل كلذ نكعدق عن كاما

 لعاو * ضحم رفكف باتكلا ىلع هناعجر وا هتيقح اود_قةتعاو عا وا عرمشلا

 هللاءايلوا ليس وهو فيك ةياكلاب ةيفوصلا شرط راكنا

 دوصقملاك نطابلانكل نطابلاو رعاظلا عمجت نوكي امنا ناسنالا لامك نيبرقللا
 هللاىطر قيدصلا ركبونا لاق * رئاطال نيحا_:جاكامهف هطرسشك رهاظلاو هتاذل

 ناحانج امهنافال نطابلا ىلع رصقلا ىلع لاثملا ملاعىف هنم تنذتسانيح هنع ىلاعت'
 معلا ىتساير عماسجلا لماكلا مجشلا مهو ةولدلاوحاحجتلا دصاقم ىلاءاىلا ام#براطب

 ىلع لب اوعداام مي ىلع اسيل نك فاشكتالاو لوصولا ىف تاريثآت امل لمعلاو
 فلاخام ا هيلا انرشاام 37

 سيل فصال دوصقمنا

 ن٠ مولعملا هرهاظلا ع !ا+ كرث * ضفربالا نوكيال ىلاعت هللاىلا لوصولاناو##
 كلر انا 4ب اودارا ناف ريسفن 00 «عرشلا» ضفر هكر هنكشلاو باتكلا

 هنا تقرع دقذ هيلا ةعحجا مم نودي عرشلا قئاقح كأ ل وصولا لوصمل عرشلا

 / فراعمو مولعأل لئاوغو نس واسو عرششلا ف

 للر رم اا ا مايمتلا م هديلخوأ هايدي ةثعبلا ةهكح يفز بولا

 ىلاءتهلوة تحن لخدال ىتح

 نمؤن رافكلا نع ةياكح

 ناف ضعب رفكتو ضعب
 نطابلاىلا رهاظلا ةبسن

 لف تللاىلأ ستقلا دين

 نءامهدحا ءانغتسا نك

 ملاعلا ىلا امهتبسنو رخآآلا

 ىاطلاىلا نيحانل اةبسن

 نازيملا ىلا نيفكلاةبسنوا

 ناسنالا فلي اكل نامكلاو
 قس ىتد اهنا عم نا

 ةثراولاو ةيهلالاةفالخلا

 ةيفوصلا#اشملاوةيودنلا

 بعصا| نم مهل عم ١ نول

 0 ل ومالا
 لما تقر وف نادم

 رارسالا نمك لترك ذات

 هلا لعا نع ننتامالو

 ةولخللاب اناو ) راكنالاو

 (هللا ىلا لصن انش دمه و

 هجاوخ نماضيا رفك اذه

 ىا ( فشكنيف )ب هداز
 6 مولعلا انل ) رهظب
 جاتحن الف ) عت ريغ نم
 ةعلاطملاو باتكلا ىلا

 ليقدا:سالاىلع ةءارقلاو

 مولعلا عت ماما ةلمهلاب

 تامانئصلا ىف ةمتلابو

 نافل ل لوضوا(َناَوَ

 ريسفت فطع(عرشلاو (

 ةئسلاو بات كلا ىلع داقعالا مد مدعو ةيودنلا رابخالاو هي يلالاب تكلا ىف دروال فلا م“ ريغاضيا داقتعالا اذهلو



 ماولعلا انل فشكنا مهتم ٌدحالقن ملو هنسلاو باتكلاب اولدتساو اودهتجا مهناو اهلضفاو همألا هذهريخ ةباعصلاناف

 ةةغلاو رعتلاب ملا امنا مالسلا هيلع لاق ه6[ 1٠١ ز»- دقو داتساالو باتك ىلا جاتح الف ةوامللاو ةمهلاب

 لكل ان وهو دنقلا
 راسا بردا

 كالذ اوعدا ناف ةهملاو

 اولصوو اوف_ثك رهنا

 مهف ةباععلا لصي ملام ىلا
 0 .٠

 نع نودجراخ نوعددبم

 ةعاملا وةنسلا لهاسهذم

 هباكمعا "[ىنلاخ تاع

 .دلا ىف انفالسا ,هو

 ىلع ماكحالا نم اوعلطاو
 نهيهريغ هيلع علطي ملام

 مهتفلاخم زوج الفني ,ئسملا

 م ىنعم الف الاو

 قطاوه اذه هفاف مهايا

 بايرادتعلوبقلاب ققلا

 اناو ز لوقعملاو لوقنملا

 معزاك لطابلا ىلع انكول
 لصحامل رف رهاظلا لها

 (ةينسلا تالاللا كلتانل

 لاوقالاب ,كردن ثقل

 ©« هذيلا تاءاركلل وي )
 ىلاعت هللا اهب قر ىلا

 ماظعالا ىفةداب ز تاذاعلا

 اهضعب نسو .لالحالاو

 هده دعم نم 0 هلو

 ٌقرو ة-ولالا راونالا

 1 راكلا ءاشألا

 مفرو م فشكلاب

 ةفاثكلا لاوزا باسملا

 ما

3 2 0 

 ا ىلاعت هللا ىلص ةلاسرلا ندعم نم ةذوخ ال انمولعنا لعاو 4 هه ”اقدو عرمشلا 0

 ان لصحا 8 رهاظلا لها معزا |

 2 | ةيؤرو هراوثا دوهش هللا ىدهي فيك ذا ىلاعتهللال وسر ىلعو ىلا عت هللا ىلع ءاّررفاو ا

 لابوو فالخو ثبع ةرثلان ودب ةرجثلانا اكلاحم ةرجشلان ودب ةرثاف ةرحشلا |

 دقو ةعيرشلاو رهاظلاعلا ماكحا نم لياو ةمرخلاو ةهاركلانا خال هما رملاو ا
 ىوتقفلا ذخأن ال ا اذهف اقن 1 هدف رب ىلاعت هللا ل لوصولا | وروح 1

 هسفن قحقاماوقافتالاءءريغقح ىف (ايؤرلاب زملاءىف «مونلا ىف رإ هيلع ل
 ةانل امهنيب زيتلاركذل ما رلحاو لالخلا) ايؤرلاب ( اهب قرعتف ل هداز هجاوخ ةسشاح فاك ل ا

 ا  ىلاعت هللا دوهش ف تاقوالا باع دسالو ىلاعتو هناعجس 4 ,قارع لا عتْمالل عرشلا

 ْ ةبقا رمان ةيقارملا لج ال ةيعرشلا تافيلكتلا طوقس داقتعا كالذ ذا رفك اضيا وهف |

 | قئاقح تاظفاحم دعب نكل نس 11 راك نحل هلاخ و لاعت هلالخ ةعلاطمو ٌءْرَو وك ذملا |

 ىلاعت هللا ىبص هلاوحانايب اوهزتلا نيذلا ثيدلالها هلقنل حك واو هسو هيلع

 عاشلو معو هيلع

 رومالان 5

 | ةمالامذه ءانمارهو فلخلاو فاسلانم ,هدعبنمو ةياععلا نم

 | لطابلا ىلع انكول اناوؤإ# اهرمثنو اهنالعا مزلي ىتلا ةمهملا

 | ةئيضملا ةعيفرلا هي ةينسلا تالاخلا كلت وي هللا نم

 | ةعانقلامدع دنع هللاىلا ةعجارملاو مالسلا وةالصلا هيلع ىبنلا ىلا مهتالكشم لح نم

 | ةدهاشمنم ةيلعلا تاماركلا وه مشل ادمهو ةولمللاب مولعلا ىلا جايتحالا مدعو ىنلاب
 | قرخو ةدهاجملا ةوقب ةظّفبوا امانم ه6 رابكلا ءايدنالا ةيؤروؤ# ةيتوكلملا#«راوثالا
 اللا اثل١ لب الك + ةياجرلا ةيسدقلا للا لوصولاو ةنامسملا ةيداملا يهمل

 موهو فيك

 اتاك د مئات لاوحالا كلذ لثم لعجدقو ليطابالا هذه لثم ىبكترمل هنادنا

 | نود ةرثلاىلا دحا لصينل هنا كشالو اهتارمثو ةعيربشلا نيناوقىلع لاعالا

 / مق فأل لاوحالا ثري الو لاعالا ثيراوم لاوحالانا عياشملا قفتا اذلو
 هللا لص هتعباتم ىلع ةماقتسالاب فشكت امنا ةيندللا تافشاكملا هذه لئثف لامالا

 | ةظفاحللاو انطابو ارهاظ اهتناقحو ةءباتملاقئاةدىف مادقالاخوسرو ملسو هيلع ىلاعت

 -ثناكناو ةيس ع مهحاوراو هند مهم ولعف ىوهلا نتف نع ةياحلاو ىوقتلا ىلع

14 
 الترا لوعينا ىلع رداق 0 7-0-2 م ةفاعتسإا منا الامام

 ليق اك ديقلاءوب مملع هد ةيؤرلاف مسولو ف دامشلا اكل لكشش مل ن
 اناو#

 لالا اهب ف رعنذ ايورلاب مونلا ىف لوعفملا ىلع هان هين ما ر>وأ هؤر ا "ِ ردص اذا

 باحيا ىبايؤرلا ةيدعلا اذهعم ]سو هي هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلان م وا ىلاعتهللا ند

 صعب اذ نيصالا لوق نم موهفملا عرشلا فلام انروما ضع مهلوقكو فاني

 مهأوق ىف نوما نم ةيهقنملا ةيلكلا 5 ح وللا عم فيرسثلا عرسال فلاكا مهروما

 | سما مونلاىف هينامزاو عرشلا فلاحي انروما لكى ه خلا ىلاعت هللاىلا لوصولاو

 (نكايخرت



 بان ولوءقملل ءاثبلاب ( هنن ) هريخ وناممسا لوالاو لوالا نو لدب ىناثلا ل وصوملا (مارح هلا متلقام انلعفامناو)

 هناإ) هيلع امانم هسبنتلامدعنم «انلعف) مارا نع الضفهو ركملا ىلع هيفانهبنب انعم ىلاعت هللا ةداعو «مانملا ىف هنعإل هلعاف
 مهنع زك ذام لكىا (هلك ) ليطابالا ىهوذهرت عج هارلا ديدشتو ةيقوفلامض ؛ (تاهّرلا نم كالذ و لالح

 هيعدبامنا هلوقىف ناربخ ةلخجاو اف ريسلاب روم 1 لسسلا ىايك ناسا رد 00 طلانع هجورإن (لالضوداحلاإل

 نظنمو ةيناسفن سواسوو ةيئاطيش رطاوخو ةدساكر اوناو ةدسافلاوقااضيا هذهناكشاللوقاو *ةف وصنملا ص

 مونلا ىف ناسنالا ءارباملكس يل ذا ارفكس انلا ,ظعا وهف رطاوملاا نم هبلقىف قلي ام لوسرلا هب ءاح اع ىنغتسا َة

 ماهلاب هللا نم هضعبو ةيئاطيشلا سواسولا نه هضعبو ةيناسفنلا رطاومللا نع هضعب نوكي لب احح ةظقيلاو

 هللانم هنا نيعت اذاف وهعون ىانم هاربام نا معي ةثالثلا هذه هي[ ١ما/ ]ع نيب زيمتلا نم ديالف ايؤرلا ك

 دارملا ع ملاع ند ديالف

 20 لب وأت لوأيف هنم

ٍ 
١ 1 
 ا

 5 1 اعانلعفامناو اضا لا تاكتراو ح وج مع مححرف مهعزب كلذ مهل لصحدقو أ

 لم 0 ليو لم انا ا ل 6 لالحهلنا انلعف مانملاىف دنع 8 لوعفملاب # هنئمل مارحدلا ملق

 نا اعطق مولعملا نمو + || ارهاظ فتنموهو عرشلانءاما ةمدقملاهذه ةعصناكشالو مانلا ىف انهن عونم صا
 ةرصتقم تسبأقراوالا مسواو تح بذك مانلان٠ اوعداامناالوا لوقنمث هيلع لدب لقعالو لقعلا نمو

 لب ةماركلازو ةرخلا لع ١ لاعت هللا هبني دقو 00 هدودح مهضفرل ةيئاسفن سواسوو ةيناطيشتالايخ هلاف ١

 اضا احاردتسا نوكيدف نع لقناك ةظّفوا اكان هم راحاو لحلا ىلع هنايلوا صلخو هدابع صاوخ ا

 للاخ هلع تردض ىف مشل ضغبإإ نعو هعب أ هيف كل ل هه هيفام لوا اذا هلا ى اهلا ثراحلا |

 مك هلعو هداقتعا ىف احا له ل الا امو م هلا ميكا ند 0 2 ةَقار ِْ

 ةماركال احا ردتساهن وكب اباث تيارو نود نتالاو ثيداحالا ىددب قازرلا دبع ناكمنلاق كقوف ٠

0 

 ةم وقلاةيعطقلا رذعت دنعز ا امنا ةفيعضلا يل أ باكتراو ةفيعض هيج ىلايخ |

 ل

 ل لك اعلا فراخ هلل نا تلعف رضضمللا ساعلاوبا لاقف انا نف اةداص تنك نا هل تلقف هللا نع ||
 ةلادعلا رهاظ ماس || نملخ داش مارملا دجحتملا ىف تيأر لاقدلا ىناتكلان ع اضياهيفو مهفرعاجل اداب |

 ريخالا ديقلا اذهبو * ماللس || هيلع ىنلا ثيداحا عمال 1 لاق او [ئدنع ءاقك اذ هيلعو ةنيش ىنب باب
 ىتجح تلق ةع> كال لهلاقف ىبرنع ىبلق ىنث دك ىلاعت هللانم معما ىنا تلقف

 ١ كلذوحتو) هتفرعام اناو ىف عدتاف مهفرعاال ادابع هللنا تلعف رضا لاق رضحلاا كنا ١
 باتكلانعلودعوليم (داملا ) هضعبال ( هلك ) ليطاب الا ةهرتعج- (تاهرتاا نم

 هلوةىف ناربخ ةل+ اهذهنينم ملا لييس نع ضارعا ه#لالضوو# ةنسلاو 0

 هنال جاردت_سالا جرح

 ةداعال را ما روهظ

 لاجدلاك ءايقثالادب ىلع

 ةفوصتللا ةلهج ون و عرفو

 هقنع نم مالسالا ةقير علخي ىتح هيوغي لاز زبالو *© ل ١8 ةشرب هرورغ ديزا اببس ريصيل نيلضملا نيلاض

 نا ىلع ةيعرمشلا ةلدالاو ةرهابلا نونفلاو ةرهاظلا مولعلا نه ةطبنةسملا مارخلاو لالملاو ماكحالاو دودطا ر 3
 مهءاوعو ةفوصتملا ةلهجال اهسال مالسلا هيلع هلكشل لكشتبال ن 1 هللالوسر انا ناسنالل لوشب نا رداق ناط

 نه هايس ناسزلا ضع 3 0 و ءايعتسالاب لب ةقرطلالاوحاو ةعيرشلا لعب مهلربخال نيذلا مهنالجاو

 انكول انانم نولعا الام نولوقبو نوةركم هللادنعو نو:سحم مهنا نونظيو اهبنورغيف لاوقالانم مهيقليو راوثالا
 او>رصددقءالعلا ناوناهزللا نم كالذريغو راوثالا ةدهاشم ن٠ تاماركلاو تالاملا كلت انللصحامل لطابلا

 فلاح اذا اصوصخ. ماكتسالاب ةفرعملا تابسا نم انهنم ىف ليل مانملا لف اقرا اذكو للاسلام ل 0
 نيمهلملا دش هلوكا عم هنع هللا ىذر رم ناف مالسلا هيلع هلوسر ةئسو ىلاعت هللاباتك اهنم لك



 ا

 ىربدف ٌةلهللا ءالؤهف ةنسلاو باتكلا ىلع شرعي ىت>اجم كالو اهلا تفتليال راو اول |[ هلك عفو اذأ ناكن يثدحلاو

 رظن ن *نع د رطئالف نارسألان ٠ كإتررك ذامف لعد قا 46 1 باتكلا ىلع تفتليالو هيف مكصف ى قد دا مه ددحا

 دجلاهللو ةحن رقلا ءوسو ةعيبطلا ثيخ ن 3 هللابذ وعت مادقالا ىلا ا 2 مات 2| اذهىفمالكلاا :نطا 0 ايكلا

 ىتاا ( ةفينطلا ةعيرشال )ب راقتحالا ءاردزالا نال راقتحا ىا © ءاردزا هفذا هلو كالذ للع مث ةنلاو

 ةروك ذملا ةعيرشلا هيلع ةيئيملا 4 ةيودلا م ا ةيدقلاا و تاعكللاو 0 ةءاقتسالا نع ليءالو امف جوعال

 ْ عقاولا6داقتعالا مدعو
 داقتعالا َةءلىفو اههيف

 امهتلعإ») ىاقلا لحم ىىملاب

 ىا هك« ةعيرشلاءارد ذا تالاقملا نم ركذاملكفف ىا © هيفذا# ةفوصتمللا ضعب

 ٍِ و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا لاق قا ىلا لطابلا نع ةلاملا 6 ةفينهل اف اه راقتحا

 ىلع قيضالو اهيف جرحالىتلا ةعمسلا ةلااىنامركلالاق ةححلا ةيفينحلاب تثعب
 َّض 2 ءاطملا| زوو

 زيوجن (و) باوصلا
 ذابعلاو ام«ف نالطبلا
 الو كلذ نم (ىلاعتهللاب

 * داع اع نفنأ كَم
 هباش ناشدقف فنضملا

 ةيامونال ذحلا ةياغىقوهف

 ند رلا ةرمضح نم دعبلا

 رادملا اهلعىتلا َةَمرطلاف

 تياثلا مالسالا ىلا ليلا ميحتلا فينخ او:ةماةتنسالا ةكرحم ١
 فنملا سوماقلا ف و قا نددلا ىلا لطاب نيد لكنع لئاملا فينا برغملاف و سانلا

 مقلانبا نعو هيلع
 هجوولمعلاف نحمس ديح ولا ىف ةيفينح اهنوكل ةعمسو ةيفيتح اهن وك نيب عج

 باتكلاو هه مانملاف لوسرلاو هللا ن٠ ذخالل اهيلا ةجاللا مدعمازلتسا ءاردزالا

 ةولخلاب لصن مهلوقب اذه رخآلا ىلع نيمزاللا دحا فطعك# ةيوبنلا ةنسلاو
 نم اذه # اه«لعداتعالامدعوو# ةءارقلاو باتكلا ىلا جايتحا الب حشا ةمهو |

 باوصلا دض «أطمللا زبوجتو © رهاظلاإعلا ضفرإلا ن دك كوصولا مهلوق

 باتكلاىف ىا «ام«بفؤي ىتاعملاب ك«نالطبلاوؤ# هلوق صخاك ظافلالاب اذه صخ
 ذاكام رابتعالا اهلو
 كاكا نازل ةفقفاوم

 بجاولافو# كلذ نم 46 ىلاعتهللابذايعلا قفا لطابلا ىلع انكول مهلوقنمةنسلاو

 راكنالال ها نمناكنا 4 هلئاق ىلع راكدالاةلطابلا ليواقالاهذهلثم عمن نم لكىلع

 نكيملناو صاخنثالاو لاوحالا فالتخا ىلع برضلاو ا ةظلغلا وأ نيالا محدن ايام

 الو ددرتالوكشالب هلاقم نالطس مزجلاو # ركنملاىهرن رئاسفاكب لقلابف هلها نم

 مهو معفدلو ماقهالا لابن

 نع لعن ماه هللا مهجر دتسا ىت ّحْلا قراولا نم مهنع ردصتام رهاوظب داقتعالا |

 قوص لكحو لطاب لاب لطاب وه 0 هدعاشسالا ىلا لك ن ا مهريثك

 ءاوهلا ىف ريطي وا ءاملا ىلع ىبثمي نم تيناراخأ لهاح نوتفمف هتظفاحم ىف دهاجال

 قيرط جا ءايش الا هذه هقدصت الف لعنلاب لعتلاوذح ءارغلا ةعيرمشلل 6

 ىناخا نيدالةعبات ةنسلاو

 ةهلسوهأسو هللا هع سثاعف

 هللا ىلص قطصملا هبيبح

 لاق اذلف مهو هلعىلاعت

 انس 0

 تاديك 00 ري ا تلد © ثبلتالو فقوت

 ا

 ى وهل 0

 ءاملا ىلع ىثعو

 هدقتعت الف ىعرمش بدا

 بدالا ىلع نم ؤي ملاذا هنال

 قه ا كلا لع نمور عك

 | (بجاولاف)بهاوملا فاك
 ' «راكنالا] هل الج سايق ريغ ىلع دعو لقو *لوق عج مسا «ليواقد الا هذه ل ثم معدل 0 . ىلع عر

 (١ هلئاقىلف .راكتالا) عرشلا نازي٠ نع اهجورإخ 6 ةلطابلا) بهاوملا فاك ةةودحا عجج ثيداحاوهو هفدا مهىلع

 |اركش ىا ثبالا ن

 نال 6مملجج نم وهف هللاق ىلع ركن ملناو ىا «الاو) درك ذامب مزملاب ةردابملل تاديكأت اهلك هذهو ددرتو

 ناعالا عم عمتجال كشلا نال رتل ىلا يدوي :كليطابألا هاه لاثماق."دقرت نا عي :لطيم وهف لظابلاب ىو

 سيأو

 مل نا 5 قيرحوا قيرغ وهف قيرفن» فلاح لكف ةميرشأاىوس هللاىلا
 ديفمي سيل.مزاج.داقتعا نود. راكتالادرحم نالددزتلاو كشلاب نكلركتاوا ركس
 كشالب مزاحا 0 راكنالامدعف مك قملم وا # تلج 0 3 بوس كرف

 مال ا

 لخادقو

 5 ردشال نا الا قيسفت :لالصا ثيح نم مهام تينيدح ناو م 0 2

 م لعف ©« ثيلت الو فقوتالو ددر الو كالي هلاقم نالطس مزالاو 2 عوعللا اذه لئاق ىا



 وكلا كل كمر مثلا عرمشلاب مهديق مدعل مدقت مب نيلئاقلا ىلع ىا ىملع ةقدن زلاب مص زر ةشاطلا ىف 3 ٌْ

 عيمج ن* نؤ!رب مهلا ريبخ تناو ةداع هيلع ضاررعالا دعب نع ضعب لاق + بهاوملا ف م”كنبد ُ قنال ن 0

 هولا ن ١ظلا ءوس ليك ن ٠م لكذم اذه لب 0

 0 فاسلا هلو ردا نه ضعب قىريخا دقو 5 ةيقاعلا ارماو 7 1 ةعاطلا ءوس نو ىلاعت هللابدوعت |

 يو هاجم نسوا سكون هبعح

 صيصختو ليوأتلا ذه مئتاليال *6ةقدتزلاب مك 9 هلوق نكأ اذنه راكتالا

 راكن الا لعج نا الا ردامللا فالخ راكتالا ىراتنود نيلئاقلاب هي ريياعوم 1

 رونلاب لئاقلاوا ةيونثلا نم سمكلاب قيدنزلا سوماقلا ىف لاق ىلقلا راكنالا ىلا معا

 نامنالا رهظيو رفكلا نطبن نم. وا ةيبويرلاب الو ةرخآآلاب نمؤيال نم وا ٌدلْطلاَو

 هنا بلم# نغو دحوبال نم ثيالاىبا نعو ةأرملا نيد ىا نيد نز برعم وهوأ

 بهاوملا نعو رهدلاماود,ب لوس :,م ىا هدنز برعم ديردنبا نعوىرهدو روطم

 0 ظفل لامعتسا زاوحب نولئاق م ه ىواتفلا رهاوج نعو نبدي ديقتال نم

 لبق الف ةبوتلا ريغ ىنعم زوح تبت 1 ةتالعألب ىا رخآ ءىثى ىنعل

 لاطبادصقا هرهاظن وذ باتكلا نطاب نولئاق ةينطابلا فقاوملاح رش ىفو هتناوت

 ىنال نكل ارفك تناكراوهذه مهليواقانا رهاظلا مث قفانملا قيدنزلا ليقو + عئارمتلا

 نيد ديقت ال نم نعم ىف نولخدي مهنا ىعدب نا الا اهياعم نم ”ىئثب ةقديز تسلاهذا

 قيدنزلاو اقلطمةلوبقم هتوتنا رهاظلاذا ةهبشلا عفدنت ولمضته.و ازا واةغلابم

 دمبو ناخ ىضذاق نم رظملا باتكىفو ىواتفلا رهاوج نعلن اك اقلطم هتوت ل.ةنال

 لاوقا مداىفو كلامبهذم لوالاو لبقت ذخالا لبقوال ناخ ىضاقريسىف ذخالا

 هللا ءايلوا ىلع تايريفم هلك ثالذ ناب فنصللاىلع دروامت *اةلطمل وبقلاةيعفاشلا

 هفصو نكممال اع ةمامللا ءوس تاراماب هتوم ناك اذلو هنم نوئيرب مهاع ىلاعت

 هسفن دعو ءاضقلاب ىذرلا مدعو ىلاعت هللاءايلوا ق>ّىف نطابلاث مخ نء اذهو

 دقف ايلو ىلىداع نم ثيدالاىف اك هللا ةاداعم ةزرابمو ملاعلا ح الصا ىف القتسم

 ىلع راكتالا بيف وثولا ةورعلاب كسي نم ىلع ءاّريفاهنادرو * ةبراحلاب ىتزراب

 ن٠ هريغو فنصما ةذمالت ضعب ن تاقثلا ا 00 ليقو + هلاقم نالطب هُنا

 ىلاعت هلوة5و صالخالا ةءارقو ةداهثلا ىّتع كب ءاكذدلا ه>ور عز دنع نيرضاحلا

 اضيا لديو هي آلالزت سودرفلاتانج مه 0 اولعو اونمآ نيذلانا

 ةفص مالكلافهلاوحاوهقالخانسحرتاوتو اضيالوقاو +هتافنصه عيج هلاح نسح ىلع

 بصعت لرطابالا هذه سنجل وب نمةفوصتملاف سيل هنا دارانا لوقامت + ماكتنلا

 داليا زك ا ىف مويلا اذهىف ريثك كلذ ذا تارئاوالاو تاسو.عحلل راكتاو ضخم

 اودجو» نا زاول 3 سيلفماتلا ءارقتسالا كاذىلع ىعدانا هناو ارئاوتوا اسح

 سلف ضفانلا ناو هلع فنصلاا ىلا لدوو هيلع درولاا ءارقتسا هذلب .ال لخم ىف

 0 داقتعاو مارح وهو هنايفصاو هبايلواو ىل اعل هللا لها لف ْن

 ماظعلا ءاىعلا

 6 ا لصحام

 لادا هاربا 4 قل وما

 نكمل ثيحلابلا قيضو

 موش نه كلذو هفصو

 نطابلا ثبيخو داقتعالا

 ىلاعت هللا ءايلوا قح ىف

 ءاضقلاب ءاضرلا مدعو

 هسفن دعوىهلاالاردقلاو

 ملصملا نه هناك لالقتسالاب

 تاداعملل اهذارباو ملاعلل

 صاوخو ىلاعت هللا عم
 هنم ىلاعت هللا مقتاف هدايع

 دوك الا دع
 نم سواخلا ثم دلجا

 ىتزراب دقن ايلو ىداع
 لك لاح اذكهو ةبراكلاب

 ىلاعت هللا ناف مهاداعنم

 ايندلاىف اما هنم ىقتن
 هللا وعن: ةرخا الا ق وأ
 نمو انسفنا رورمش ند

 «همالك ىهت |نلاعات ايس

 نائم اذهنا كشال لوقا

 كفاو مسج ءاّرفاورمظع

 نيملهاعلا ءالعلا ىلع نيبم

 نيلماكلا“ ءال_ضفلا و

 قثولا ةورعلاب نيكسفللا

 مزاللاو * نيتملا لبملاو
 هذه لاثما عم“ نم لكىلع
 راكنالا ةلطابلا ليواقالا

 اتناك تاللا_صلا ولعو اونمآ نذلانا ىلاعت

 نم هريغو م وح رألأ ديه الت نم عزنلاتقو رمطتح ه2 تع دق ىلإ ددرتاالو كشري همالك نالظبب مزااو هلباق ىلع

 هلوقو ةروسلارخآىلا دمكلاهّياد>ا هللاوهلق ىلاعتهلوق أرقنو ةداهشلا تملك توملا دنع لكن هنا ماذثلا ءالضفلا
 هداقتعا نسل كلذ دهشي هلعاو دب الاالز' سودرفلا تانج مه



 0 هسكلا فيلأت اضيا هيلع لديو ةدابع عيتجو ان هللا سس هلاك نصا ةدودو هنا وأ ةيحمو دلال فطلو

 ن ةيلاعالا 0 ىف خخ كعلو ةيهل الا ردقلاو 3 اًضقلا ىف اهضعبو ته هم ماا ديا مع اق ىاعتم اهضعب ةرشعملا

 قئارب هنا ىرمعأ 8 +رطمللاو اياططخا نمو 0 . جو- نآغلا ءوس نم هللابذ وعن ردقلاو 0 ءاضرل امدع دجوبنءا

 نع وهلب نولوشامت

 نيطابشلا ءافلا ليش
 اوناك ام مهناف هتاليوستو
 ةمرملا هذهب داقتعالا ىف

 نيطايشلا نس و مهند ناك

 ةبسانم ةرامالا سفنلاو

 تاقوالا ضءبىف مهل ريف

 ق1 دافعت نانرالاك

 ىهقلي اهضعبىفو راوثالا

 اهب نوريفيف لاوقالانم
 مهنا نونظيو نورغيو

 نوم ركم هللا دنع و نونسحم

 مهناونولءالامزولوشو

 اذهناونوع# داولكف

 نظلا ءوس ليبق نم الا

 مارح وهو. نينمؤللاب
 دساكعزودساف داقتعاو

 هتمتاخ ءوس نه هللاب ذوعت
 لصاملاو هبقام عفو

 ملسم لكىلع ب زاللا نا

 نءؤم لك ىلع مزاللاو
 هتعشو هتريساو رك الن

 عيج نافهلاوقاو هلاعفاو

 عرشلانم ذوخأم كلذ

 هدام نالوا ىدتكا

 فيلل هذاا نعت
 هدعاس نمالا هيلع علطيال

 ىلع هلل. دخلا قيفوتلا

 ىلع ةالصلاو قيفوتلا

 اويل فنصللا هيلع عن نم نكل كلذب فصت نم ةفوصتملا ىف هناداراناو ديفم

 مزااو مهني عل فن ةصملا مالك سيذااضيا طوقسلا ةيانىف هنا كشالف ةباث :م هذه

 1 قداصلاريخا امريغب نيعم ىلع ةعاشلا ء وس ىلع

 ىضرلا مدع راكتالاف ىلاعت هللاءاض.ناكامنا تا.شدملاهذهلثمنا ءاضقلاب ىذرلا
 مالكىاو ركل ين بوجو راكتاو ءاسن الا هثعب ةيليعل بج وم رفكف ءاضقلا ىلع

 عنشاراكناو هللاف ضغبلا راهظا هيفلب ملاعلل الصم هسفئدع ىلع ماقملا اذهىفلدب

 ناب# ئسنلاكنيماكتملاو نيلوصالا نم هءانعلا حرص دقو ىلاعت هّللاتا ركنم

 هللا هيقليام ليقوسوماقلا ىف اذك هايا هنقلا ريخ ىلاعت هللا هم« أ لاَس , 6 ماهلالا
 بلقلا ىف ىنعم ءاقلاوه ىتازاتفتلا لاقو رارسالا نم هدابع ن م بلقىف

 لع نم باقلاىف عقوام ماهلالا ليقو فيرمشلا ديسلا تاغيرءتىفو ضيفلا قيرطب

 تابيسا نم سيل 8 ةحىف رظنالو 2 لوول رع نم لع !١ىلإ اوعدب وهو

 رابتخا ىفو ماكحالا ريغىف ديفيدق هنا ماكحالاب هدييقت لعل هك ماكحالاب ةفرعملا

 ىلكلا علا نع الضف انظ ولو ان زحالع ديشال هناىلا ةراشا رعلان ود ةفرعملا

 نيفوصلادنعالا ءالعلادنع ةجحب سيلهنا اضيالحلا اذهىف فيرشلالاق + ىعطقلا
 ريغلا ىلع ةجحن سيل هنأ ةيلوصالا ضعب ىفو نييفوصلا ضعب دنع ءهداره لعل

 نمناو انلوهل ةدخ ىنلا نم نا هنا ليصفتلا ىلوالا لعل هسفن ىلع دج نوكيف

 دباقعلا حرش ىفو + انلالو هلال ةعحب سيلف ماوعلانم ناو انلال هل دج ىلولا
 الفالاو ريغلا ىلع مازلالل ملصيو قليلا دماعل علا هيلصحم ايس سيل ماهلالا نا
 فل.سلانمريثك نع ىكحدقو ربا ىفهب لوقلادرو دقو علا هب لصدق هناكش

 ماهلاف كلملا نمنا رئاعضلاىلغ درام نا رعاو+ و + هيلع فنصملا مالك لج بيف

 وا سجاوهف سفنلا نم ناو ساوسوفناط. كلا ل كناو نقلي طاخف ىلاعت هللا ٠ نمناو

 نوكيأق مسق لك ةمالعو اضيازومرلا لح ىفو ةيريثقلا ةلاسرلا فاك سفنلا ثيدح

 لطابف رهاظ هل دهثيال رطاخ لك لبق اذلو كلملا نأ رهاظلا ىا لعال اقفاوم

 راعشتساو ةوهشلاو ىوهلا عابتا ىلع لدبامو ناطيشلا نإ ىصاعملا ىلع لدبامو

 هج-ردنللانع لوقالا قرفلاو سفنلا نإ سفنلا فاصوانم وهام رئاسو ربكلا

 تلاطو كلذ كرت ناو سفن ثيدخخ ةلزلا لوصحىلا رقساو رصانا ىلاعتللا

 ةسوسولانبب قرفنال مارملا لكآ نا اوقفنا ىريثمتلا لاقو ةسوسوف ىرخا ةلز

 كلملاوقملا رطاخ نييقرفلا اماو ءامولعم هتوق ناكنم اذكو قاقدلانعو ماهلالاو

 امنا ماهلالا نا تفرع ركذاممو هفلاخدق ىتاثلاو الصا هفلاختال دبعلا لوالانا

 مدع هلوق نم رهاظلاو نباح نس

 م ءاشل ن

 (دجو) هللا هيقلي داموا «(ماهلالا ناب ةنيتقع لوا ىئسنلا نمو 6 ءاعل عارض دقو )ق. ةمعأاب قالا لضفا

 مالسلا مهيلع ءايبنالا نء نكيمل ا ةدرقلا باشا م:نسل رارسسالا ن 4 ةدانع ٠ نم ءاشب ن 4 بلقىف ىلاعت

 ناطيشلا ساوسو نم 5 ماهلالاب اهلع : سفنلا ثيدح نم ناوكي نا نم نهؤي مل امل هنال



 هس ب بيا حصص+ سو

 مه ١ ١1 خس

 ةودلا ةاكشم نم هلع ذخأي ملنماماو ةعدبلاو ىوهلا ةبناحمو ةنسلا عابتاب دجوب

 ماهلالا ناىلع اوقفتا نطابلاو رهاظلا لها نا ملعا مث + سجاوهوا ةسوسوف

 ليذنسلاو تاتكلا نع هن ىنغتسي هجوىلع ماك>الا نم .“ىث تابئاف ةخ نوكال

 داهتجالا ىضتقم لمعلاب لصح امنا ثالذو ام«#لاعم مهفل اهتم اًهيرط ن وكي امئا

 رضملاا عم ىسومةصقب جاحجحالااماو ةيندللا بهاوملاىفاك ةسوسوف الاو ىهقفلا

 ليقف ماهلالا لببق نم ىذلا ىندللا معلا ىولا نع ءانغتسالا ىلع مالسلاامهيلع

 ملو رضملاا ىلا اثوعبم نكيمل مالسلا هيلع ىسوم نال مدلا ةقارال بجوم رفك

 نم اهنوك مدع. #* مانلاىف ايؤرلا كلذكو #8 هتعباتع ارومآم رضمللا نكي

 ىرببوب< 'ىئيابلاف ةصتخم ىرشبلاكايؤرلا ىوانملالاق *ماكحالا ةفرعم بابسا

 كاردافدظقيو اموثىربامنيب قرفال هلت ناكم ثينأت فلا ةيؤرلاكىه ليقو امانم

 مونلا نال نيماكتملا دنع لطاب لايخ ايؤرلا مث ايؤر مونلا كارداو ةيؤر ةظقبلا

 نوكنم تيدملاىف امبو ءايدنالا تامانم نم نآرقلاىفام هيلعدر وا كاردالادض

 ولا لبق اهب مسو هيلع ىلاعت هللاىبص هلعو ةودنلا نم أزج ةلاصلا ايؤرلا

 هيلع درب نكل مالسلا مهيلع ءايبنالان ود قليلا ةماعلا ةبسنلاب كلذنابيجاو *

 تالا ىف لئاق الف اقلطم ةنطابلا ساوللا مه راكنا ىلع ءانب نيماكتملا راكتا نا
 لوقا ٠ هداعلا قرخ قيرط ىلع ءاسالا ف كالذ ناب عفدو ضعيلا نود ضعبلا

 كلذنا عت تناو ءايبنالا ريغ ىف الطاب الايخ ن وكت نا ىلا ذئنيح مالكلا لوؤي
 نم ٌؤزج نمؤملا ايؤرو مسو هيلعىلاعت هللاىبص هلوق وحن قالطا رهاظل فلام

 نيعبراو ةتس نم ٌوِرج ةملاصلا ابؤرلا ةياور ىفو ةودنلانم أزج نيعبراو ةمسخ

 ةللاصلا ايؤرلاةناوز ىفو ثيدملا:حلاصلا لجرلا ايؤر ةياور ىفو ةوبنلا نم زج

 نه ماو هللانم ةحاصلا ايؤرلا تيدح اضياو ةوبنلا نم أزج نيعبش نم ٌقزج

 مالك نمؤملا ايّؤر ثيدحو هللانه ىرششب حلاصلا نمؤملا ايؤر ثيدحو ناطيشلا

 ةملاصلاايؤرلاتارسثبملا عطقالو حولا عطقني ثيدحو مانملاىف هبر دبعلا هب ماكي

 نم نوكي نا زوج هلك كلذنا باوملاو +هل ىرتوا حلاصلا نمؤملا اهارب ىتلا

 ضعبل عقو دقو ىطرقلا نع ىوانملا ىف ام هدرب ةماركلا قيرط ىلع .قزاوفلا

 لوسرةعةكتام مانموتارشب عبس ىأر ىذلا كلملا مانك ةقداص تامانم رافكلا

 قفاوملا قيقتلا لعل ريش هوحو ةرفاك .ئهو سو هيلع ىلاعت هللا للص هلل

 سانلا عضوملا كلذففاضيا ىوانملالاقام براميلا هب دهشت ال بسانماو صوصنلل

 بلاذ نوملاصلاو ريبعتلا ىلا جاتحيدقو قدص ,هايؤر لك ءايبنالا ةثالث ايؤرلا ف

 قدصلا مهايؤرىف ,هاوسنمو ريبعتلا ىلا جاتح الام اهبف ن وكي دق قدص ,هايؤر

 وه بلاغلا ةق_سفو لالا ءاوتسا بلاغلا نوروتسم ةثالث اضيا مهو ثاغضالاو

 ىذلا نا رعت تناو ىهتا بلهملا هلاق مهكدص ردنب رافكو قدصتدقو ثاغضالا

 ايؤرلا ليصفت ىف

 «مانملا ىفايؤ رلاكلذكو )ل
 هيلع ىنلا ا ولو

 اقح تناك نا و مالسلا

 همانم ف ىأرنا زوج الف

 لاعب هللا د يض بلا

 لوش وهو ملسو هيلع
 راشد نالف دنع نالفل

 كالذب ندلا ىلع ةداهشلا

 مدعل لب ةيؤرلا ىف كشللال
 بهاوملا ىفاكمئانلا طبض



 لماعل ةيردصلاىلع

 امهصخا ىا فوذحم

 ميلعلا باتك فلاخاذا)

 فصولاب ”ىب (مالعلا
 لوالا ىنعم هناعم ىناثلا

 هيلع دمت ةنسوا) اباتطا

 لاق دقو مالسلاوةالصلا

 (ةيفوصلا ةقئاطلا ديس
 مهتودقو

 ل
 قوصلا ظفل ق.ةح ىف

 تأ ١ ؟ مح

 نم دحاول نيتلباقم نيت امه وك عنتيف ماهلالاىف مالكلاكانه مالكلاف فنصملا

 لّتحا نيبعتو اكضوتو اناس وام“ ءىث دسأتىف امه وك زا ناو ةنكلاو فاتكلا

 ايؤرلا بساماو ءةنسلا وبا كال الباقمو اًضراعم ام« مهجاحجح ا لطييفاه و< وامهأ

 لوحي ىتح سفنلا رون عطس ناسنالا مان اذا ايؤرلا بيس نا ىذمرثلا نع ىوانلا قف

 ضرعةلهم دجو نافهندعمىلا عجرمث ءايثالا نياعيف توكلملاىلا دعصيو ايندلا ىف

 مونلا دنع حورلا قبو شفنا جرت ملاعلا فو ةظفاملا م لقعلاو لقعلا ىلع

 ىرب كلذ ديلا ىف دعام قو جورلا جرح هنع ىلاعت هللا ىذ رىلعنعو *

 هللا ءاثام فراعتنف تامانملا ىف قتلت ءايحالاو تاومالا حاورا لاَسو ايؤرلا

 لاصتالاب سفلا دعتست مونلاب عناملاعفترا اذاو تاالوةعاا ىلا لودولا ن٠ عنام

 عرشلاىفاهنع ربعلا تادوجوملا عيجج اف مسترا ىذلا ةيلقءلا ةيئاحورلا رهاومجلاب

 ةهظقيلا دئعف ايؤرلا كلمدل لاق اكلم ايورال نا عرسشلا لها دنعو ظوفحلا حوالاب

 كالملانم سفنلا ىف عبطنيف كللملا كلذ عم ةبسانملا لصحن مونادنعو ةبسانملا مدعت

 تاسإ اماف ةيذاكلا اماو سدقلا بناح نم ةهضئاقلا تاماهلالاو ح والا نم هذخاام

 اما ايؤرلا ىليق مْ 03 ضارصال وا راما وا جان ءوس وا ةظقيلا ىف ذاق لي

 وا ىورخالا نم هرم اع ايورلا كام هرمنا ريشلل تلد اضا ىهو ةقداص

 وعام همهلي ماهلاو ةيصعملاىلا برنو ةعاطلا نع دعسامب هفوُح رذحو اعاوبابلا

 ةظقيلا ىف اهليختام ىهو ةمهايؤر ثالث ىهو ةبذاكاماو دجهتلاو ماك ضحم عفن

 ناطيدانؤرو اًضياراشعا اهل سيلف ضا مالا نم ةئثان ةلع انؤرو رايثتعا اهل سيلف

 افلاخ اذا © امهصخا ىا # اصوصخ © اضيا ةربتعم تسيلف مالحا ثاغضا

 ةغلاس هلل اضيرعتو مهلهج ىلا ةراشا ىناثلا فصولاب ”ىبج  مالعلا ملعلا باتك

 ال ةفلاخلا نيح امهلا قرتلادجو ه مالسلاو ةالصلا هيلع دمت ةنسوا مهدرفف

 امهايااقفاواذا اماو لصفام من ىلع ةبذاكايؤرو ةيئاطيش ةسوسولب اماهلا نانوكي

 ةلدالا مهدرىف درواامل مث امهريغل ةج انوكي ملناو امهبحاصل دج انوكي نا ملصن

 لاوقا.ىهو ةنعانقالا ةيباطملاو ةيلدحلا ةلدالا دروب نا دارا ةيناهربلا ةيعطقلا

 اع مهتلدا نا لو هناك هي لاق دق وي لاقذ مهبدلقم و ا اوعدا نيذلا مياشملا

 ةدايسلان ٠ #ديسؤل ,هاوعدل ةيفاثملا مهليواقا نم فرعتس امل لطاب ىناثلاو تفرع

 نمىوصلاى ا هنالوالا + هوجو هتيسنو هقاقتشاىف اولاق 4 ةيفوصلا ةفئاطلا 3

 افص نم ىفوصلا ىفاملار مشب لاق ,ه راث ا ءاشبو مهرارسسا ءافصل اهب اوعس ءافصلا

 ةفصلا ند ةنلاثلا +ىلاعت هللا ىدب نيد لوالا فصلا ن٠ مهن وكل فسعلا نم ىناثلا هلق

 «مهبرقازت



 سه[ 1 ١

 عبارلا و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر لوس ةفص ىأ ةفصلا باعصاب مهب رقل

 اورعشو ناكنط ودا نع او>رخو ايدلا اوكرت مهنال فوصلا مه سلا فوصلا نم

 مهنضاو اذهلو تاك حدا او.ءلاو دايك الا اوعاحاو دداملاق او>اسو ناوخالا

 ةوفصلا نم سمامللاو +ىترغلامون مهمونو ىض را لكا مهلكا ناب هللا هج-ر ىطقسلا

 دهن ال ىريشقلالاق اذهلو عبارلا ىوس هد رعلا ف فيعض لكلا زوهرلالحىف لاق

 ةيسنلاو لاقم بقالاك هنا رهظالاو ق ةتثاال و سايق هب رعلا ثيح نم مسالا اذهل

 سلي مالسلا وةالصلا هيلع ن1 ردا ىدوموا لاقو فوصلاالا مهسابل ناك

 ةوذىوهلا مطاو فوصلا سس نم لاف قوصلانع مه 1 لئدو فوصلا

 اذه و هيلع ىلاعت هللا لص ىطصملا جاهنم كلسو افقلاىف هنم ايندلا تناكو افلا

 6 بابرا ماماو 8 هداربا نكمام لكىلع اندروال لالملا ةيشخ الواو ممالك

 اداقتعا [سوهيلع ىلاعتهللا ىلص ىنلا ةعباتم لاك ةقيرط ىا  ةقيرطلا ف باعصا

 بر نا رظنلا مهرصقل راكيعالا كك كَ لإ ةيداعولو ةريس و الاعاو اقالخاو

 مخ افص هراونا علاوطب نيملاعلا م مهصخو ها رشا نداعم مهبولق هللا لعشل رادلا

 ىبسحلا هللا نه 'مهل ت قبس نا وك الا نمت ردكلالا مهاقرو ناكرالا تارودك نم هللا

 داس مهرارسا شرعلا قدارس لوح تلاحو مهراؤتا اهلك ب لا تقرخ

 7 رعش 7

 الالجا زعلا ءادرىف اوهتافخا +« ةمئاط زعلا بابق تحلل

 الايذاءارضمللا كلذ ىلع اورج +ةنكمهرامطا ىفنيطالسلا مه

 الايقا ض رالا ولم نما و ديعتسا# مه.بطاعم مش مهسب الم ربغ

 * ةرايط توكلملاق مهحاورا + ةيشثحو قالا نع مهنادباو * همس رع مهولق

 اذنه لثلو + نوسفاننتملا | سفاتنتيلفا كلذ قورب# ةراكش كلل ف مهحابشاو

 ةدهاس ثم هيلا لوصولا دوصقملا ,هدنعىه « ةقيتللاو 88 نولماعلا لمعلف

 قرغتس نا ىلا ةيونلا ةنسلا قياقد ماهثاو ةيقطا عارسشلا مازعلاب ةيودرلا

 نعبيغيو هتافصىف هتافصو هتان هناز لعحضن ث. نافرعلاو ديحوتلا رح ىف

 ديح>وتلا ىف ءانفلاهنوع-2 ىذلا اذهو ىلاعت هللاىلا دو> ولاىف ىربالو هاوسام لك

 هتبحا اذاف هينحا قع ىلا برق. لازال كيلا نإ شل الا ثيدملا ريشا هيلاو

 تاوايغ هنع ندَصت اكر ند حو سدصب كب ىذلاهريصب و عه“ 4ك ئدذلا هعرجع تيك

 ةعيرششلا تابلب كيما

 ار جورالا مدع و

 » ةققطلاو 2 اهدود>ح

 ةلانرلا دايتمألا“ ا

 مساقاا ونا ةيهلالا تاسفنلاو



 اهب انورّقم عضو هلسقل هلال اهب هركذ هّقح ناكو ماللا فذح ةيتحأأ 0 5 ونلا حشو مجامطب «دينجإل

 ! ىريشقلا مامالا لاق ىنعم ةبباشنا اظفل ةيربخ ةلج (ىد اهلا ةجر هيلعإل نب 46 نلادب دادغبل ةبسن (ىدادغبلا)

 أ قارعلاب هدلومو دب وام نم هلصاو مهماماو ةيفوصلا ة ةهقب د اطلا لا 0 لهخ نيدينملا مساقلا ونا وه هتلاسرق

 لامتسلا ير دا
 ٍجركلا فو رعم نعوهو

 نداوفو

 ىرصيلا ن سا نعوهو

 بلاطىبانناىلءنعوهو

 هللا لص ىنلا نع وهو

 تامو مسو هيلع ىلاعت

 ناطلا دواد

 نيعستو عبس ةنس هللا هجر

 همالك ىهتا نيتأمو
 ع 0 ! © قرطلا )

 ةزص ولاا ةيروعلا لجلا
 انيك هدا ترك للا

 اهكلاس لع 1 ةدودسم

 مارملا ىلا اهب لصيال

 وهو هنمىئثنملا ف دحو

 هلو هلالذإ دلحا لك

 ىا «ىفاقا نم «٠ ىلعالا)

 لبس لوسيرلا رثاوت عما
 ىف (-و هيلع ىلاعت هللا

 هلاعفاو هلاوقاو هلاوحا

 راونالا عباتن عابنالابق

 («لاقور) رارسالا رهظيو

 طظفح لن« ل هنع هللا ىطر

 ل لماكلا عم (نارقلا

 ك5 ١ نكفنلاا9) هنانعم

 6 ثيدملا بتكي ملو )
 هدهد اع فهو 4

 ريغل ءانبلاب (هبىدتسال )
 «ىمالا اذهىف) لعافلا

 لاقأك عاينالا ىلع ءانبمىذلا

 لاقلاب |

 لمأتلا عم ىا لوقلاو انطابوارهاظ هماكحا مزيلي ملو هدودح عريمل ا 46 نآءرقلا |

 نع فوصتلاو قيرطلاذخا روثىبا ه4 1514 زيف- بهذمىلعاهيتف ناكوىوراوقلا هللا اذهل و جاح زلاهوناناكو

 ناكءالا ردشن ديحوتلا رحن نه فزريغن ىنقلا رح لحاس ىلع نو

 .ققحمللدصاقلا حرش ىفاذك قفوملاهللاو ناهربلان ود نايعلاهيف قيرطلانابفريعذو

 اهلمحتال ةقيقلاو ةقيرطلاو ةعيرشلا نبب اةورفوتاحالطصا مهل نامت ىتازانفتلا

 است وب ةمواجع نم هلصا## ىدادغبلا لِي دينطا محلل ضعب ىو 1

 ذخاروت ىبا بهذم ىلع اهيقتف ناكو دم هععاو جاحزلا عايموناو قا رعلاهدل وهو

 نسملا نع ىناطلا دواد نع ّجركلا نع

 عبس ةنس تام ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلانع هنع هللاىذر ىلعزع ىرصبلا

 ةج- رلاب ءامدلا 3 ىداهلا ةج-ر هيلع ةيريشقلا ةلاسرلا ىف اذك نيتأهو نيعست و

 دارملاو ىلاعت هلللاىلا ةلصوملا لبسلا ىا قرطلاو# اشملا ركذ دنع بدالا وه

 كولسلاديرب دحا لكىلعىا ةدود_سهاهاك# بهاذملاوزايدالاو عئارشثلا 7

 ىا # ىفتقا نءىلعالا 8 عناوملا رودك حل[ اووفاولا قاعت هلال [لؤضصولا

 الو ةدايز الب هريسك راس ناب سو هيلعىلاعتدنلا ىبص لوسرلا رثا قه عبتا ن

 الإ مدر نوكتال ذئتخ اهناذ تايداعلاو. تايلمعلاو تابداقتعالا ىف ناصقن

 ظفحم مل نم # اضيا # لاقو ف سدقلا بانج ىلا ةلصوم ةحوتف» نوكت

 ء.دح س ماما |

 وعو ىطقسلا ىرتلاةلاخ نم قيرطلا

 ناكل هماكحانايتاو هتوالت ميام ديراول من روصةنءولخم الهيف ركفتلاو هيناعمىف

 هيلع لعجب موىا ماكحالا نم هبواحم عمج ملو # ثيدملاب تكي ملوو# ءكلاودكا

 نمنال ه#هءىدتقنال# هلعف مزاللا ضرفلا ةيوبناا ةئسلا قلطم ىأ ثيدحلا ماكحا

 نا ىلاعتهللالاق هعابتا زوالف مقتسم طارص ىلع سيلفةنسو باتكىلع نوكيال
 الال| |وهست الو هزوعتاف ائعقتشم» :ىظاّرعص :ةنسلاو تاتكلا“

 ملناو هلا ىلا ةراشا هيف لبق ىلاعت هللا ىلا لوصولا ىا «ىمالا اذهىفؤ# هيلا

 زاودل هسفنىف الطاب نوكيال نكل ةئسلاو باتكلا ىلع هنوك مدعل ءادتقألل ملصإ
 ناءرقلا ىناعمب ملكش هجو ىلع تافشاكملاو تايلحتلاب ض# ىبا لهاخ ا

 ملضإال نكل ايلو ناك ناو هنافريثك هلثم دجودقو لوقعلاهب ريحت نا ىلا ثيدملاو

 ّنآل 8» ةنسلاو باتكلا ليصافت ةفرعع نوكي امنا داشرالاذا ادشرم نوكي نا

 ةيعرفلا ةيامعلا ماكحالا ىف هي انبهذمو © ةيلصالا ةيهلالا فراعملا ىف هيانلع

 || ريتعلانال ««هنسلاو باتكلايديق موه فالناو فل_سلا بهذم وه ىذلا اذه

 ا ذنع) ١١ رخ الاو ىعسرلا لوالا لعلافزعلا ىيرطلمعلاو لمعلا قيرط

 نم هيف ام ىا اذه

 تك 377 يحج + يسنجإ اج ووعح وساوس كظ وحم حس سر و جسم ل عج + عساس

 رلانالسرنإا

 نارقلاىا «(باتكلاب) طوبرم «ديقم اذهب بلاطملايف هيلاانبهذىذلا مانبهذمو انلعزال) بهاوملاىفاكىدوهشلا

 عابنالا ماقم ىف كلاسلا مادامو لاح .اهيف اهبحاصب ىدتسال لاوحالا نم امهنع مس رخ اق ةيودلا © ةنسلاو )



 مكحام دعي هنأ هم الك ىف ٌُصقانت دق هيلع هللا دج رفنصللاناعاو 7 ١ هلع حراشلالاق «عافترألا دح ىلغ وهف

 انني دوما بسس سس اب
 تاس هب ةيقوصلا ىلع ل ا سيل ىلاعت هتلادنع
 رهاظلا علا ضفر ىف لو_طصولا مهرصح ىف مهلعادر ىلاعتهلل' هجر همالك لدف

 لا هيبذنو راوثالا ةيؤر ىوعد ىفو ةنسلاو باتكلا نه اذخا نيذالا عرشلاو

 هيلع ىلائدللاىل_د لوسرلا ةعباتم لوصولا صح درلا هجوو ايؤرلاب ةمراحاو

 ميوقلا قلاو لوصولا دييقتو ةنسلاو باتكلا ظفحبال نم ءادنقالا نو ميسو

 مه دهىفذخا ةقدنزلاو

 مهمالكب لك

 ناكف ضقانتالا اذهناو
 ىمهرك ذءالنا تبسانملا

 اك:لف 3 التفا هناتك

 هنال الصا هيف ضقاننال
 لطاب عرمشللاو علا ضفرب ن وك اعنا لوك لانا متيعداامنا درلاريوصتوام#'

 هجر دينط اكماظعلا حراشملا نم مهفدص مللسو مذ ديلقت ميعدأ نإ كلا هنالا ١

 درو ئث لوص ولان اف ىرغصلا اماو ةرهاظ ىربكلاف لطابف اذك هناث نم لكو هللا |

 نال عزتتلا 'ضفر نوكي الف اذك لجو لوكرلا ةمباتمت رضا د[ ا ١
 كا ل 7 ضعي ىقككن ناانيلع مزال ع *سقف هيلعو ىرغصلاة وق ىف اذهف لوسرلانم ذوخأم]

 ةقب اب ؟ى.ه راس

 م00 للا نع فوصتلا اذخأام هلوق وه ةيريشقلا ةلاس لا قام لع 41 0
 نامزلا ةفو بصبم .مازلا || د٠. 0010000308 0 0 ا 0

 نأ هلوقو 2 و تافولاملا عطقو ايندلا كارو عوملا نع نكمأو ناقللاو

 : ردا 1
 عدو مكن نخل نا فلا كيلا ازع قداص لق اولدلودو لصاف رخال كتي ذلا 1

 ةقيقح ناي و مهب نظلاءوس 2

 ءالؤه لعن ند هصرغو

 ثيدحن د.ثم اذه اذغو هلوقو هلاناع رك اهنافتىذلاناك ةظط هنع ضرعامث هلسألا
 ناريخ تن دك الا ذه 0

 لاو كلا اذهل كد
 هلنأ قاليال تاومنالاو

 ىس واج نم لاقذ رعلاا ذه تدفتسا نغدل ليقو سو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللالوسر

 0 وبا لاقو هراد قف هحرد ىلا امواو ةحردلا كالت ا ةنس نيث الث هللا ىدي نيب ًْإ

 ا مْ ةيانيعيس ارقو ةرقبلا نو ادشامم 0 رقلا مخ تام ني ديلا دنع تنك ىفوطعلا ||

 هللاز واجن سابو بطر

 هقديزلاو ودالالاب رمال را 1| ح دم ثيحح فن صملا ىلعدروا مث«تام

 نكن مهبلع درلا نه لوقنلا هذه نه فنصما ضىع تفىعدق لوقا «رهيلع |[ ١ أ

 ةفلاذخ ف لوظم واو ةرالرلا اىددشتعا نيذلا ,هداملالاب مهيلع فنصملا مكح
 بل لاله و5 د

 مج( ىرسلا لاةوز دنع ةهانملا انمار نانا رمق باتكلا ةئلاخ يدل
 اثلارسسكو ىل والا ةلمهللا

 0 دى تدل 2 نع بتنك ” طرشن مهارسا سدق نوار وك ذل ءالؤهو لو_صولا نع

 «ذاتساودينملا لاخ ىريشقلالاق 6 ىطقسلا ىرسلا لاق و# امتاينيش نع الضف اهلشما

 ديحوتلامولعو ةينسلالاوحالاو عرولا ىف هنامز دحوا ّجركلا فورعم ذيلتو

 ىرسلاو ءابلا ديدشلو

 (ىطقسلا) رايملاا ةغللا ىف

 لاق * نيتلمهلا نيب فاقلاب

 لاخ ةلاسرلاف ىربشقلا
 ناكو ةداتسناو دما
 ناكو كج ركلا فو رعمذ. لت

 عرولاف هنامز دحوا

 مولعو ةيئسلالاو>الاو

 باعصا نم وهو قوسلاف رح:ناك ىريشقلالاق نيثامو نيش علا ةنس تافإ

 0ك رييااذه ا لاقف مب ىص د اموب فو رعم اك ىركلا فورعم |[

 لا 0 ىث سيلو توناملا نم تمت لاق ايندلاكيلا هللا ضغب لاقو هبح رفف

 تدأا قرشا نو دعا ارا دينطانع هيو فورعم تاكرب نم وهو ايدلا نم

 ىرسسلان ع هيفو توملا ةلعىفالا امسطنخ٠ ىؤرام ةنسىا ةحنوعستو.نإامث هيلع

 لاق ثكالذ فيكو هلليق ةرم هللدحلا ىلوةل رافغ:سالاىف ةنس نيثالث ذنم انالاق هنا

 عبس ةئس تام ديحوتلا ىدفنل تك دّرأ ثيح هللا دا تاقف كنوناح يب لاقف دحا و ىئابةءاف قرر دادغبب تا

 دحا نه لأستال لاقف ةنلا قرط سدقانع هنم لئثس هيفو :نيلسملا لزن ام اريخ ناتامو نيسج-و
 اد سس ل سحااساا ا ا-سس-ييبي-ب-بب-ل---- ب بلس سس سا
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 6 ل 1١9 هرب )



 كك را مسا فوصتلا 0

 اهنه لكل ىا « ناعم

 ىوصلا ىا « وهو )

 لولدملا

 6هةفرعمرو 'ئطيالىذلا)

 --_ و دولا هياغ دنع

 فوصتلاب هيلع

 اعلا له و وسلا

 ملل اىذلا لع زورد)
 تاللماعملاق عرا_كلادهب

 ( ماكالو رث تادابعلاو

 رارسالا نم نطاب ررسسب

 داؤفلا هلم ىتلا

 رارسالا روب رارحالا
 ماكي قاعتم (لعف 2(

 ضن ىا « هضتن. )

 ىا «(هيلع) نطابلا كلذ

 «باتكلارهاظإ ملكتملا ىلع

 نوكي ناب

 دقو عادنال قارارشألا

 هنم رذتعيامو كابا اولاق

 اناود هل تددعا ناو

 6(تاماركلا هلمحن الو)

 مرا كنه ]عز هر
 اك هقحلب (ىلاعتشا

 نا هيلع هللال_ضف داز

 لاك ةقحت ,ةلذعا نوكم
 هللا ىذح اما ىلاعت هللا

 ادد ءايعلا هدابع نم

 هللاىلص لاقو ركشلا ىف

 م نوك االذاؤس و هيلع ىلاعت
 |[ ردكم اديع

 بوأقو

 قزاقد ن.

 سه ١ ا

 راخالا رابخاىفو ادحا ىطعن *ىشث كعمنوكيالو أيش د>انم ذخأتالو ايش |
 لاق هندانع 0 1

 بط لآ

 رايخالا هيكك) كنر نَح عطقن ناو 3 ركل ةيحو 0 لاقف 0 هللاقو

 0 دينملا لد

 ئدبط ن 03 ىاصاىب ىذلاو * ىبام ى

 ليقف ىلع ىلص ناو ىإ رفغ لاقف هلاح نع لعد هن وم دع ماسلا ىوؤرو ا

 تالقف ع هيف ع ِ ارو جرخاف كب زايح روح نع انا ! رظنف ترضح د ىلب

 لولدملا فوصلاىا وهو ناعم ةثالثأ مسا فوصتلا 8 ةيشاملاىف ىعسا اذاف |
 2-1 رونلا اذه نم دارملاو ىطي لعاف هك هنذ رعمرو ”ىقطيال ىذلا و فقوعتلا نم

 باتكلا متاع مازتلاب ه هعرورون# هيلع ءانقلا ل أكو روضااةدشو ذو ع كلا ةلع

 .هنابا نك املا ريس كف هي ا ع 0 هيل و

 دقف لوصولا ل جال ةنسلاو 0 ا اة لاق نذ 1 1012

 . «باتكلا رهاظه يلع هرصقم . لعىف ن نطاس ماك .الووؤ# هعرو رون هتقرعم رون ملكا

 اهرعا ول ىلعةلو# صوصنلان راق 5 رهاظ هفلاحام فوصتلا عفر الىا

 ةرضح مالك ىف ىسنلاس اقع ىف اك د دال نا لال ها 4 عدن قاعم ىلا اهتعلودعلاف

 صوصتلانا مهئاعدال ةينطاب تيعت ةحار مق ىنازاتفتلا لاق نطابلا لهال در 2 آ

 ةيلكلاب ةعبرشلا ى كتالذل ,مهدصقو ءملاب الا ف رعيال ناب اهل لب اهرهاوظ ىلع تيا

 اهنال نارقلا نه ةجرذتسلااهفئاطاو ماشملاتاراثا نالطب مزلي اذه ىلعف ىلة ناذ #

 )001 ١ دف كلمات ول كلءلفتلق *نارقلارهاوظ قالخو ةيرق ناعع تسيل
 رهاوظب اهقابطنا مزعاءنكل ةنطاب ىناعم تناكراو تاراشالاكلت ذا هءاوج كمهف

 | 01116 كولا بارا لع تدكت قئاقذو ديفْخ تاز اثاىع لاق اًذهلو نآرقلا
 حمراشملا نع لقتام اماو نافرعلا ضحمو نام الا لاكن م ىهف جدا ملا رهأ وظلانببو اه

 اش 00 قاوم ىناطسد ااديزب ىبا فراعلا لوك بات .كلارهاظ ضقان اع

 و هل ىف هوركذ يحتك لب وان ل عرا كلاو» دع ولا لاح لع لو مئاماف ءاودكو

 :١ هلمدال 3 تلاد هيو 2 2 ”ىطخل ماوعلا لَم هريغ نع هلم ردص وأ اذه

 ' نوكتالفالاو ةمنظوا ةيعطق 46 هللامراحم ف ةمرح مده 46 كته ىلع تاماركلا

 0 ةيشطادادز برقلادادزا اك لب فئنصملا هيلع يلحس ا” احاردتساو كل ةمارك

 ' مهامدل ادر ةثالثلا ىناعملا هذه نه 7 نا لهدا ءازعلاهدابعن 4 للا دك اعالاق

 نس كاوا ىوقتناو ةفافتسالاو ىلوعل و معلا نال عام * ماما مهنا اوعدا دقو

 00 دععبلل بيس اهءدعو لوبقلاو ترقال ةدب نع و ةرودأ# اهنال أ كل

 داش ىلاعت هدعاط ن : هعنمق لاح رلا ض.> اب ةمأ ركلا راهظاناىلع اوقعا اذلو

 م كافإ يي لب اروذدحم بجوال ايكماو ار وترا تور تاماركلاو

 ىطسقلا ىر سلاف راعلا اذهلاقو ”يفوالا ماكرو دش هع ايدل كحاب 00 حاصن نأ

 «ول)



 ا دق او "فيت هللا ىلا «يقةلبقلا) هجاونام ىاآإ

 هيلا لصو دقو 4 هيلع مسي ملو ) «رايز
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 ىرتالا اهاوهو ٌسدْللا سوه. نه اهنلا ليملاو قدعلل هبلط نويبحو ةينايعلا ١

 2 رخال هيلا انيضقالإلا

 مالسلا عصف ناسلب هلل ودب ريط ةرخث لكرلعو راجاهيف اناتسب لخد افراعناول

 ناطل سال ٠ اروكمم ناكل ف مل ولذا فومللاديزب نا بجاولاف هللاىلواي كيلع
 ىلا قساملا نه ةعاسىف ىامب ناطيشلالاقف ةليلىف ةكمىلا ىث# انالفنا نيفراعلا

 اضيا بايذلا لاق ءاوهلاىف ريطي ان الف نا رخآ اتقو ليقو ىلاعت هللا ةنعل ىف بزغملا
 ةلاسرلا فو +كلذك كم-!الاقف ءاملا ىلع ىبثع نالف رخا تقوىف ليقو كلذك

 تاما كلا ىلإ "ليما نكي كلوا 1نوررفنيا نيدتتكولا عيججو ىاملا نيدلانيزل ةيسدقلا

 ىلاعت هللابذاعتسا ه رمد س لو ديب انا نيفراعلا ناطاسنا

 كوبلط اموق نا مهلا بواقاات وق نم زوهرلالحىف لقنام ىلع هناجانمىف لاق
 ثيح رومالاهذه لاثءانم

 ناو كثالذ نمكيذوعا ناو كالذب أ|وضضرُف ضررا نط مو:يطعاف كوبلط اموةناو

 نه كيذوعاىباو تال اوذرفنايعالا هات بلقناف ضرالا زو: مهتيطعاف ل وبلطام وق

 هبأق ةوةو هتهث ولعىلا رظنا ءايلوالا تاماقم نه اماقم نب سثع واف دعناىلا كاذ

 ىراععلا ضعب ىف هءاهصال لاق دادللا صفحابانا ىوريو *+هلاصوو هاضرالا ضرمل

 .ثلاريدي نيب سلجو ةيربلا نو ىظ رهظ اذاف اهانحذ ةاش انه ناكوا
 طعيم ولو بابلا نه جار رخا دارا اءاطعا لاقذ هنعلئس ميشا و نزحو اعيج

 زوهرلا ل> ىف ا ىطظلا لبيس ىلخ ةلطايلاها وعد ىلع رسصاا1 نوعرف تادارسع

 ىسيعنب روفيط وه # هللاددر ىماطسبلا ديزب ونا ف نيفراعلا ناطلس # لاقو 8#

 او>ر و 8

 اوناك مهاكىلعو روفيطو مدآ ةوخا ةثالث اوناكو لسا ايسو هدح ناك ىتاطسلا

 0 1 نيناهو نبثالثو عبراليق و نك نيتسو ىدحاةئس تام اداهز

 داو ديفتستو ىبابهسا صاوهو هروز الاص ناكاذآ ىرت رظم قدح ان 5

 ىلع ءانبلاب 6 رهشدق ىذلالجرلا اذهىلاةهههدعو هنزهش قدصىف هتمش عمطقنت

 ذا ةيؤرلالبق هداقتعا مدع ىلا ةراشا ريبعتلا اذهىف # ةيالولاب هسفن »8 لعافلا

 فيكف داقتعا هلنكيمل اذا هلا افن 1 مدقت ام عفدنيف موهذ» رابتخالاب سفنلاريهشت
 0 دكلرح هنأ هيلع 3 نكل ةهشلا عطقل ا 2 هناذ هنزانز كا 2

 الوح وج ر'ىف لب ىواستلا ف ةعشلا و نا رلاب نوكيام ن اغلا لاش نا الا نظ ءوس
 اضرا ةءيغالو اللذتالو ارييعت سيل هدم ان ل هذاش 2 ا بيعلا 1 اضا مزلي

 ذخاو ةوعدلاب ال<“1و ةرايزلاب سانلاهدصّقب ه6 ادوصتم الجر ناكف اه ثالذك
 ةيرورضلاة جاهلا ىلع دازام كرتو ايندلا نع ضارعالاب هيدهزلاب اروهش.ي ةمفلا

 هنال هي دلال دول هنع ىفتسملا" ذبقلا اذه ٠ هثلب ند

 ءانتواولاّت بلف هاحو هلصاو يدلل « ةليقلاءاحت هتازب ىىر 8و دجتملا ىف ذقيح

 ةهدض قازيلانال 7 هيلع مسملو ديزيوبا فرصتاف 0 «نوج ىتلاءاج دو ازاوج

 ةهط هنعو اهلل قازبلا نع ىهللا

 نبىسيعنب روفيط ديزيوا هنم معلادالب ند دلب مدا مهفلاورمدكلاب وه ءايلوالا شياتس (ىماط بلا ديزيوالاقو أل

 ادايع اوناك مهلك ىلعو ر وفيطو مدا ةوخا 2 اوناكو مساق 7 40 ايسو#هدح ناكو ىاطسلا ناشاورتل

 ديزي وبا( ناكو ادادز

 تامل كف * الاح مهلجا

 نيتام وني:س و ىدح ا ةئس

 نيثلثو عب را ةنسليقو *

 قيفوتلا ىف اي نيتآمو
 (ةناعضا ضع هاوللاو
 كولسلاىف هلنيمزالملاىا

 هنع ةرابعنونلا (ان. 3)

 ىلا رظنن ىت>ر) 26

 يل ىدلا | نا ده

 نيعص وهو لعافال ءانبلاب

 هش هلوفعمو لجرلا
 ةزاتعلا هذه ىو (ةيال لا
 هسفن ىلع هلكت ىلا ءاعا
 كالدسق ةاطما لو

 ناكورت ةقيقح ءايلوالا

 «اروهشم ادوصقم الجر
 ىا (دهزلاب) ةماعلا نيب

 هل ا
 كلذو ديزيوا (انيضف)

 قا ئا ضيا ف ضعبلا

 (لف» هنع ثدحا:لحرلا
 هلزنمىا (هتلب نم 2

 ىر دحمتلا لخدوإل
 ريعضلا ىلا ةفاضالاب(هقازب

 (هان) ةدحولا ءات وا

 هاحوهلصاو بارغنزوب
 ازاو_ج ءان واولاتبلق

 ىلع هلاممثسا زوج و

 الا هاحو لاقيف لصالا

 حابصملاف اذك ليلق هلا
 نع اك ديزي وبا فرسدناف إ ىبإلا



 نلطلا فناكرشي ةنسلاوبدالا و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر بادآنمبداىلع نوما ريغ لحر اذه لاقو)

 نعاام ظفح ديقت نيمالاذا هب هديه مدع ندكلذ ىلع هناعامدع فرمعوىوولاةضورق اذكديك أتلا ىف امنود هناآلا

 هكولسو هعانا مدعب هيلعهدسدوو هش رطاذهو هرس وهللاة بال و نم «(هيعدبام ىلع انوءأمن وكيفيكف إل بهاوملا فاك هيف

 مسيالةللال وسر بادانم بداببدؤيمل ه١ كح نمنا ىلا ءاعاو اهب دقتلاو ةنسلا عابنا ىلع صارم هيف و هيف

 بحاص هنوكل هيلع

 م لع كتف عع
 ىبطلا لضافلا لاق +

 أسال عدتبملانا راسخلا

 ن* ىلع يس ولو مالسلاب
 واىجذ هلا رهظف هفرعبال

 تعجرتسا لوش عدتبم
 ىهتنا هلاريقحن ىئالسب
 دولا اولس اذاو +

 رجلا ىلع ىراصنلاو

 هنا تدل ىف انا ديم

 مكيلعو هلوشب مدرب
 رماادت ااماوهيلعديزبالو
 زانعادنال ار مالسلاب

 زوحال 0 زانعاو

 ةلباقمىف هل ءامدلا نكلو
 ال عونمم ريغ مهناسحا
 باح ايدوهل نأ ىور

 دمعت مالىلا هيلع ىنلل

 مهلللا مالسلا هيلع لاقف

 هرعش داو_س قبف هلح

 ةهئس نيعبس نم برو ىلا

 (لاقو) كلملازا ىف اك
 هيلع هللادةجر ذيزيوبا

 متلعوا ىنعي «مترظنول))

 لج رىلا رلناكقيرط ىاب
 نكل ناكما لا كود

 تلغإ ةنال ازكذ ركذ

 ثانالا نم ةيالولا ىف

 (تاماركلا نم ىطعا)

 ىت>تاداعلا قراوخ نم

 كالذوب جاو مالسلال يق ناف اضيا دحملاسفن لب نيِيأأبناك هنع ىهنم ةلبقلا

 تدالا رتل بجاولاكرني فيكف خلا نوممريغ اذهو هلوق هيلاريشياك بدا كرت
 . اذهب اهلا قازبلا ىىر نوكو هتننظام انه بدالاظفل نوكنم دارملاملست دعب انلق *

 ناكناو ىنعي نييرقملاتائيس راربالاتانسح لسقنم نوكي نا زو< اضيا ىنعلا

 نملو هع«نمل مياعتل نوكينازوجو صاوانادنع امرحمنوكي ماوعلادنع ابدا كلذ
 ريغ لجر اذه لاقو سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلادودح ماريحا ظفلل هع

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر بادآنم بدا ىلع ىلاعت هللا هنمأي ل ىا «نوءأم

 فيكف 9 ةعيرشلابادآ هيلع ظفح نمالا ىلاعت هللا رارسا ىلع نهؤيال هناف يلو

 اذهلو ةماركلاو ةيالولانم # هيعدبام ىلع 98 ىلاعت هللالبةنم ه6 انوءأم نوكي
 ىعطقلاءارحلانعاك سأبال هيفليقاع نوبذتحيث ةيفوصلادنع مرحلك[صخرلا تلعج

 1101 لق نآف + ةرورضلالا ىطقلا جاولاك لضفاو ىلوا هنانئاام نومزتليو

 وهسلاكح الصلا ىلع هلج- بجاولا لب هسفن ةيكزت مزلتسي هناو ةعصعلا بجوتال
 كلذ هبذي نا هيلع مزال كذلك !سولو بجاولاك ,هدنع نظلانسح نال أطاخاو

 ,ىث هشجىف نوكي نا زوجب تلق + بدالاكلذ كرتنم هنم ردصام ىلع لجرلا
 ديشنول هلاو هارقو هتئره نم همهف هلعاو هسفن ريهشت دصقو ةسايرلاب 2 رخآ

 دقو ايس أطخ مالسلا هيلع ىنلابسىف ليق اك أطإناىف عش مل هتظفاحم ىلع مزتلاو

 نيبداتسملاو نيدشرتسملا حازت اعز هوكو دعسلاو سولطا وك نم هسه هك ذ

 دعس وأ هعم نأ باد الل ايلعت هنوك زاوجنم الوا انركذ اع باوملا جرح دقو

 عمل لجرلاك الذ نا مرجالذا هجو دك 1 ىلع لب هيلع هءذتلا لدبق نم

 حالصلا ىلع هلج-و أطلت |لامتح ال ليقو ىلاعتدللاهج-ر هشاآةرضخ نم عينضلا اذه

 | ىلا #* لجرولا مترظنول لاقو ف ءافخ هيفف ةهاركلاو قسفلاو مئالاىلا هبسنرمل

 .ءاوهلا ف ناريطلاك ق راودنانم «تاماركلا نمىطعادةوؤ# ةأرماولو اناسنا ملع

 هنالو اودقتعتو 6 هءاوزغتالف ءاوهلاىف عبرت ىتح ةفاسمااىطو ىتوللاءايحاو

 رسبال ثيح نع ىلاعت هللا نم احاردتساو اركم هنوك لاقحال ىلاعت هللاىلا ه.رقو

 ىتحو# مهب ”ئزهتسي هللاو هنم ءازهساو نولعلال ثيح نم يك رن ىلاعت لاق

 ةطساولاب وه امم معا نادجولاو سسحنالب 6 هلودجت فيك هه اولعت  اورظنت

 ه ىمالا دنع وه م ايلادنع تودثاابالا كالذ نا افالخ لودع ريخوا لدع را

 هدابءاهللااهدح ىتلا ه# دودالا ظفحو له كلذك ه6 ىهنلاو 8 بداللولو ىهلالا

 اذه هلوذو

 : 221111111 ممم يي يروا + 929292529202020232ة2ة3ة3ة3ة7ة74

 ١ (العنإ (اورغتالف) ءاوهلا فال ز بلا ىفةداءنوكيامنا سو لولا ذاةداع قرح كلذ و (ءا وهلا ىف )لاعب سهى ماج ىا( عبرت)

 (مالادن ءدهنودكلا فيك 0 اوربتءتىا (اورظنت حو تاعلر كا هيلع ل ولذملاق را 11 كالذىا( هنزل رو رغلا نم لاعتفا

 :ءادتعالاو اهتزواحم كس «دودحملا ظفحو) الماس ل كىكح ماك يد ةملا نع رشاىأ (ىهن !اوزثدا :معيطتسياع لال وهلعش ىا



 الا وهب ردن ع هماقءولع ىلعةلادلا هناما ركب ربتعيف الذب ارم قمناكاذاف (ةعبرسشلا]) لاعفا نم لعف (ءاداو)هلوقدعب ءعواهيف
 تاياهنلا حصنال هنااضيا او-جا وةعب رمشلا فيلاكت 1١ "هته طقس دبعلا ماقاللا لع اسجت ادق كوتا عكس 0 ىهن

 ة دحاوف ةقرذ ةرشع ىتنثا ىلع تقرفت فوصتلا لها نا لعاو +ةعبرمشلا قفو ىلع لمعلاو معلا ى هو تايادبلا ميمصتالا

 هدو ةيخارعتلاو داب والاو ةيلاملاو ةياوللا هو نورعدب ىقا وبلاو ءانعلا ىلع ىنثا نيذلا م هو نويذس مهنم

 ءاسنلا نم ليا دجو ىلا رظنلا لوقت ةيلولملا +ةيماهلالاو ةيفقاولاو ةيلهاجتملاو ةيلساكتملاوةيحابالاو ةيرولاو
 عرمشلا اهيف ربتعت ال ةلاح 6 لال ديلاب يضو صقرلا لوقةثةيلاللاو * ىلاعت قا اةفص هيفولالحنادرملاو

 ىنلا ع 0 ىنلان ملضفا ىلولا نول وهو فيللاكتلاهنع طقس ةيالولا ةبرمىلا دبعلا لصو اذا لونا ةيايلوالاو #

 ىهالملا نولحف ىهنلاو ىمالاطقسي اهبو ةميدق ١" فلا ومن خا رهشلاو + ةطماو ريغب كولا [8و لكاَر ةطساوب

 نوريسال و ةيعرشلا فيلاكتلا هن 550 .ىلاةجردىلا هه ١:5 زم دبعلا ]صو اذالوةن ةيبللاو# ىهانملاو

 ةيرولاو» مهتيباعث رهتر وع 1

 ةيلاطالوقتاملثم لوقت

 روما ىطو نو عدي منكل
 اولستغا| وةافااذاف مهتالاح ىف

 لم دحاولاك ريف دارفالا قا رغتسا ىلا ةراشا ماللاب ىلحلا عم اداريا ىفو اكرتو العف

 لعشي تابجاولا عش امكف اضيا عاونالا قارغتساىلا ةراشا عجبا راثاىفو دوصقللاب
 نيع ملستوهو 6 ءاداو 98 بناجىف اذكو ىلوالاو طابتحالاهيفام ىلا تابودّملا

 دج اردن هللاو + كذا ربا اع 1 ردا و زامل ىلعم را ب ةعبرشلا »ىف م را“
 0 2. 0 1 لكىف طوحالاو ىلوالا نايثاىف بهاذملا ميج ىلا لب ةعيرالا هاذملا ىلا ةيسنلاب

 ى4 0 دهتحم لكف ىلاعت هللادنع دحاو قملانال هيلع اوعججاام ىتأينا دهتح لب بهذم

 0 نب ةلساكتلاوءمارملا عفر هج و ىلع ااا 1 هنيعب دحاو ةيقح ىلع ليلدال و ءأطخ زوج

 هرم مضدحما | هلوق كا 2 د لاقم نم 3 2 ا فالملاا
 نك نأ تيد دعل هلوذو ىراغ ندبو عّئاج ن نط هق رعملاهذه تدجو *”ىش ىاب لس

 ةلهاملاو « اندلا هللالأ-اناىلز وجب فيك تاقمن ءاسنلاةنؤمو كالا نو وم ىيفكي نا ىلاعتهنلالأسأ ٠
 0 0 0 ىتافك هللانا مث 2 هلأس -ارق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص كالو لأسمو 0 ىلاعت . 1

 3 1 7 0 ةبسن ©ىنارادلان اعل سونالاقو 9 طئاحوا ةأرما ىنتلبقتسا ىلاباال ىتح ءاسنلا ةن وم

 ةيقاولاوبرهطاب الخ قبرطب «عقتام روف نيام ةرشع سج 8 ا قتمد رق ن* 8 ايرادىلا ْ

 ةفرعلا س 0 تايلحنو رابخالاتالزانمو رارسالاض ءاوغن ٠ ةقيقدلا م ةحكللا لق ىف» ضيفلا |

 ا ضرالاف تكي ناوهو تكتلانم ةتكت عجب ةيفوصلا ىا «موقلات كن« ف راونالا
 هم تلارغ كاذب تيعم اهناكو 0 0 كر اف رثؤيف برضيىا بيضقب

 يدان نركب ريثكتلل نيوثتلا رهاظلا كانا #8 اهتغالب فطلب هيفرثؤتىا بلقلاىف تكن اهنال

 لاي وا رول | «ةنسلاوباتكلا نمط نين نيد عندهاشبالاو ىلقوم ىا 4 ملقا ||
 ةعيرسشلا نومظعإلال رهنال ةلالضلا ىلع هلكءال ؤهوثااذب اوكلهذ راعشالا نواعتيو نآرقلا نوكرتيف ةقيرطلانآرقراعثالاو
 مدلول تأ ا ولمجإ نيذلا ,هو ةينسلاةقرفالا ةيفنملا هللا ىلعن ولمثلالوةيدج-الاةريسلارثا نوفتقنالو ةفيرشلا
 ةعيرمشلا ماكسا وه رهاظلاف نطاب رخآآلاو رهاظامهدحا نادهاش هلو داشرالال هانم ه.ىدتقب نم دجوب الق اذهلو
 نوكيال ىتح ىلاعت هللانيي و هنيب ةطساو هلعجنو مالسلا هيلع ىنلاوهو هبىدتش نم ىريف ةريصبلا ىلع كولسلا نطابلاو

 ةيرق ىرادو ىنارادلاة يطع نب نج-رلادبع ناهلسوباوه (ىنارادلا نايلسوبا لاقوإ قيفوتلا فاك ىمعلا ىلع هكولس
 ضماوغ نم ةققدلا ىا ( هت كلا ىلقىفر) لص ىا عام ر)ىريشقلا ىفاكبتأ» و ةرمثع س+ هنس تام قسم دى رق نه

 ةطقنلصالا ىف فاكلا ن وكس ونونلامذب ةتكتلاو (موقلا ةكت نم) رابجلا راونا تايلعتو رايخالا تالزانمورارسالا
 ريش ريثكتال نب وذتلا (امايا زى ذلا دهعللم اللاف هللاب ن وذ راعلا هيف وصلا م وقلا نهدارملا ول 8 مولعلا ةقيقد اهب ىع“ ضامقءادوس

 لوبقؤمادا اف(ةنسلاو )نآرقلاىا (باتكلا) ةيناب (نمنيلدع ن:دهاشب ) داام الا 2لصاملا نهىا (هنملبةاالف)



 ا تمس توما تحاص

 ثيداحالاوه ةنسلا ل دعو ءافانا قب رطىلعال :روهاذلا هجو ىلع ىنعملا ىلع هتلالدناكو | تا ياو ١ لف ناك نإ؟ هن انما كيك“

 لئاضفلا فل مملا ب ساو زوم هللاد-ر مام اننا نعليق و + ةفعضا!نودصحتلا اك
 مدا ديه نأ ىغش لوقا +اعوضوم نكي ملام فيعضلا تيدملاب تيهزرلاو تيعرلاو ا عاضف سيفن رهوجااهاها

 نم دحاوا ناكو ةئفس

 ىملو دق ف هيلا اودنساف

 رطضاالت هفلحت دوق دص)

 | توح ىلاف ةعاس هجوت

 ردوا كلذ علا 5

 قوتنوالاوذىعكيذلف

 نيدو نعال سك هن

 رادملاق هناهمالك نمو

 | ضعب وليلجلا ب> مالكلا
 لرد عاباو ليلقلا

 ىاذك ليوحلا فوخو
 حرشو ىريثقلا ةلاسر

 تامالع ن هول ىرورسلا

 تيبح ةعياتم ١ هلدبجلا

 ىلاعت هللا ىبص دمت هللا

 ْ هلا_ءفا ف 6-0 هيلع

 قاخ عج مهقالخاو

 لفقد منع ردضت كلل

 هقالخاوةلوهس ةئطابلا

 ةنتس> اهلك مالسلا هيلع

 كئناىلاعت هلوق هل لداك
 نعو٠ مظع قاخ ىلعل

 ىلاعت هللا ىذر ةثئاع

 هللا بص هقلخ ناكاهنع

 هيغل نا رقلا سو هيلع ىلاعت

 هيض رامهيض رب وهبضغيام

 هماواو) بهاوملا فاك
 كلذن وكل لدو (هنئسو

 ىلاعت هلوق ةيحلا ليلد

 هللا نر منك نإ

 هداز ةجاوخ ةنشاح قاك ع روفع هللاو , هونذ 50 هللا كبح ىتوءداف

 ةلاوفلم |

 كلذ نا لاس نا |

 | مهنا مهلدرلا عيد اضيا لقثلا اذه نم دوصقملا مث طاتحالاب لمت عفنلاءاجرو

 لكالاقو ةنلاى مه قالخ لاعالا ل ضفا لاقو 0 5 كا

 7 5 1 2 ا هاوعد قدص ىف( هللبحملا

 ةذاش ةءارقنود ارئاوت نوكيام باتكلالدعوا اقلطم نالدع امهناف ندهاشال نابب

 لأمنا قاودلاةمالعلادرواو ةفيعضلا ثيداحالا ىلع مدق«سايقلاذا سا

 بابحسالاو زاوااكدييقهجوالف ةيعرشلا ماكحالا نم دحاوىلا عجار لئاضفلا

 تنال ماكحالا نم ًايشنا ررقت دقو فيعضلاثيدحلاب بابك-الاو< توب مزلف
 تدناعث فيدضلاة باور زاوج دا ران اب رهضعإ تاحاو ا م

 ظفا ن٠ ىعم ةدارا اذه ققدلا اذه هلع ا كف ةليضف ىف نساحاو 2

 ليوعتلاو هفعض ىلع هيب ىلا عم ها 0 1 تيش مل ايف هتاور تأ ىلع هلامحتال

 رظطا نم نمالل بوس و زو<+ دئيح هاف رازدلل ل رمح مل ايف

 1 قوكهراهنفف نسحا ن م هللادج-ر : هنع لعتاعو لوصولاىف : هعب رشنل !ادك راتم عدا

 اهب هللا بهذ ةوهش كر قدص نهو هراهنىف وك هلماىف نسا ندو هليلف

 تاقلاايندلا تنكس اذا اضياو هلةوهش كرت ابلقبذعينا نممركا ىلاعثهللاو هبل نم

 اعبش باقلارون دصو دص لك و 3 ل اك 1

 أ لعد لعن ئىثلك
 / " هللان ءعكالغشام لكو نط هلل

 ' ىرصملانونلاوذ 8# ضيفلاو:ا *«لاقوإ مؤد كيلع وهف دلووا لاموا لهانم

 | ةيعم ادحو توملا ب حاص ىنعم نونلاوذو مههاربا نب نابوث هعسا 4 هلا

 ا 1١ هثلح اوقدصي ملو هتقرس هيلا دنساف

 || نيعبراو سة ةنس قوت رهوللاكلذب رصاانم توح قاف ةعاس هجوت رطضا

 | هي مالسلاو ةالصلا هيلعد# هللا بيبح ةعباتم ىلاعت هلل حلا تامالع نمو نيتتامو

 سيف ردو> ةديفس لها ن 0-00 هنأ

 ىلاعتلاق قالخالا .ظعانم اهناف هي هقالخا ىن وو ءارضضلاو ءارسلاىف انطابو ارهاظ

 ا هيلع ىلاعت هللا بص هقلخ ليدهفت ضعي قيس دقو مظع قاخ ىلعل كناو

 *#.ماواوؤي تدج ونا الو تالزلاو ص اوان ود داع وأ ةدايع هن هلاعفا وي

 !.ارهاظولتهريغوا اولتمجولاب كلذ لكنال ه# هنذسو قه اظوا اءطق اكرتوا العف

 ىوعد قدص ليلد كالذ ناف جود جوالاوه نا ىوهلانع قطمام هناف انطابوا

 "تهاوملاف ىتالطسقلالاق هللا مكس قو تاندللان وك مكنالق ىلاعتلاق هبه لا

 مرح ىف عقونف ىهانملا لراو سعاوال الات ءا ىلع ثعب ةبعوه ضرف اما هللا ةيدع

 أ 1 ريصقتلاو 4 ىكر ع هفكيمت ىوه 1 ثيح ىلاعت هانم ىف هريصقتاف

 0 ايف 21 لات يَدَخ ىو تاهشن ١ ىف عوقو ولا بنتو اك الع بلثاو

 ردنام 5 هللان 3 ا تيد لكحل هيلع 0 ا 2 لثع ىدنع ان



 ورم نه هلصا فاما ث راما نب سسشب صئونا وه فلا هدعب و ةلمهلاب(ىفاملا)) زعلان وكسو:ةدحؤملا سك يس لل
 ءايؤرو (مانملا فلس و هيلع ىلاعت هللا ىلص ى لات يار ى ءريشقلا فاك ينأمو نيسشعو عبس ةنس اهبتامو دادغبب , نك

 فالخ#ن اقلطموا لئاعثلاىف هقلخ نم تا لع قر م١ نوك طرشي له نكل اهب لثعال ناط كلانا قد مانملاف
 هب ىا ( هللا كمف رز ىذلابىا 000 له لمضلا ىلع هت ١ ه١ اعود ءا آملا رشا للان زحف !!ىفاك

 ونلابىلا برشا ىدبعلا نبال ١

 ضئارفلاءادا دعب كثالذ ناب بيحاو *ضئارفلا نود هب4كلاد2تم لفاوزلا تناك

 ناف ن ب اقعلافو 1 ضنا رغل او هامل 2 لفاو :لا ناب وا ايل ليكم فاق )نوكو

 مو هيلع هللا ىبص هل هب هل سي ةريبك ع هد.صعم ا ل هذم موش ليق

 ث.ح ثيدالا 0 هتيبحا اذاف هبحا ىتح لفا

 هللاب< هلاف هونعلتال ريخ برا نعل نيح إو هيلع ىلاعت هللاىبص لاق دقو

 ليلدب تسيل ةمالعلا انلق +هلوسرو هللاةب# وىهملا باكترانيب ةافانم الف هلوسرو

 ةعباتملا كرت نوك ةمالع الثم ةعباتملان وك نم مزاب الوا فاتت نو لت ا ا

 عبرا ىلع ماكلارادم ةفيرشلا ةمكلا نمو ةبحلا لاك دارملا وا ةبحلا مدعل امزلتسسم

 ةمكملانكسنال اهنمو ليوكلا فوخو ليزتتلا عاباو ليلقلا ضفبو ليلا بح
 :«لاقو# ةلفغلا نم .صاونخل اًدبوثو بونذلا نمماوعلاة بوت اهنمو اماعط تلم ةدعم

 نيرشعو عبس ةنس اهبثامو دادغب نكس ومن. هلصا «ىفناحلارششب# سصنوا

 اه رشباب ىلا مانملاىف [سوديلع ىلاعتهللاىلص ىنلاتيأر# هللادحر نيّدامو

 ىلا ةراشا هيف *©6كنارقانبب نمو ةرخآآلاو ايندلا ىف 6 ىلاعتدتلا كعفرميىردن

 فرعاالىا هيهللالوسرايتلق © طارفالا نم هبلطف ىلعالا ىلعال نارقالا نين ةعفرلا نا |[

 كاوقو كحورب ه# كتمدخو ىتئسل كعابتاب هللا كعفر لاق ةعفرلا بيس |

 مهراونا ةضافتسال مهترايزو مهاذا لمتبو مهنم ًأطخ ىرام ليوأتو كدسجوأ

 ٠ حلاصلاو هنيلءاصا# ْ

 بحا نم عه ؤقرملاو مه قك/لناو ميغ سدح اموق تبحانمو مهتبحم نم مهتم دخل

 نافذ ةقاطلا بسح دابعلاقوةحو ىلاعتهللا قوةح موه ن

 هللدخلاو ادبا لزاملو ىب رعلا نبا مشان عو تيبحانم عم تنا لخا ت

 لمحت اذهبو ىجاو مهنع بذاو داهأا قح ةدالإا ءارةفلا قح ىف ءاهقنلا دهاجا ١

 نياسملا * كناوخال كيويصنو 2 ادبا ملفي الو هلهح ىف ءافخال هلاف موعد نموآ

 *(ىباصال كتب ولي امذ ماهتهالا ىلاوةصصنلا ببسىوقتىلا ةراشاناوخالابهديبقت
 تاع<كىلاو بورا نم مهني عق واع توكسلا عم مه“ د>اوف نوط ريغ ند مهلك ْ

 دالواوليقعو رفع>و ىلعو نظاف دالوا ند قابرقاو ْى رد ئأ هي تب لها و # ١

 كالص واو 6 كغلب ىذلا عومتلا «اذهوهوو# ماع ىلاعت هللا ىذر ةزجبوسانعلا ١

 اده م دوصعقألا لبق ن اف تافثاكألاو تاماقااو لاوحالا نو «راربالا ل زانمو»

 وص ول 0 هفوصتملا ا مازلا تفرع لقال" تان كا حارس نارك

 هيف ( كنارقا نيبنه
 اسما ةعفرلا ناىلا هاما

 ىلعال نا رقالا نيب نوكت

 بلطف اماقم هنم ىلعالا

 تلقا طارفالا نم كالذ
 لوسروهاملعاالىا 2ال

 «(ىتنس كعابناب لاقرت هللا

 ءاودلاو عفارلا مالا وهف

 كتدخو ) عفاسنلا

 بحا نءو ( نيحاسال
 ملناو مهعم رشح اموق

 دوعسم نان نع مه! قدي

 ءاح هنع ىلاعت هللاىذر

 هلللا لوسر للا لدحر

 لوبسرابلاقن مالسلا هلع

 0 رىفلوقئام ىلاءتهللا

 لاق مهب ق قم !واموق بحا

 نعو*+بحانم عم أرملا

 هنع ىلاعت هللا ىذ رسنا

 كيد كل 2 نا
 ام لاق ةعاسل

 تددعااملاق 00

 ىتد هللا

 هلومروهللابحاىتاالا اهل

 عمنا مالسلا هيلع لاق

 حاصلا ىفاك تنيحا نم

 قوق ماقلا حلاصلاو

 دايعلا قوقحو ىل ءتدلل

 كتضصنت ولة قاطلا بسح
 م و هيلع هللا ىلص هلذب 2 مذ ل وىباعك الث هلأ 3 مع ول اثالل هلا نهضت !ا!ندلا باو كم ودلع لاتقل ملص لاق دق ر(كناوخ َ

 نا 59 هتيعال هدعلأم و ع عاملا نم ر 5 ا ىئ اود ماركلا هل اى( يت جن لهاو ا ب حا دقق مهب ام مالسلا هيلع لاق

 بدال دائسالا نم رك خلا ياهل : ل الاس او ةيبانقلا عيطملار مي ش2 1100 لزانم كغلي 0 لا زىه لاقلالاو طقت



 را لهانه زارمللا ىسيع نب دجا ديعسونا وه هرخاءازلابو ءارلا دددشتو زيعملا عفب 6 زارها ديعس والاقو)

 , فوصتلا لها تاكا هللاهو ةلتأكو نيع.سو 0 2 تامو م اشملا ن 4 هريغو ىرصملا نونلا اذ بودحو

 " نطابلا ىا ( وهف رهاظ ) ىدمم عرش 6 هفلاخت ) ىنخ رسو 6 نطاب رف ضيف ذ ( لك  هللادجءر ىريش لاى اك

 | ليولالصحمو ءانسلا زهيفالاو س م 0 0-١ ىف 4 لعى اف ىدمجلا عرمشلا ىلع رادما نال 1 لطاب 0

 بهاوملاىف مك ءانعلاو

 © لضفلاني دم لاقو )
 داضلا نوكسو ءافلا مكفب
 ىف ىري_ثقلا لاق ةمعملا

 مه:«و ةلاسرلا
 ىلا لضفلا نب دمت

 هللا دبع وبا

 رع* لخدف اهنم جرخا

 عست ةنم اهب تامو دنق

 تاهذ ) ةئاقلأ و ةرشع

 ىثالت ىا ( مالسالا

 لصاح اهل الححضا وهناكرا

 موقف انصا (ةعيرانم)
 ( نولي امم نوامعلال)

 ءالع مهو مهاوه ةبلغل

 نوام )موق (وزءوسلا
 مهلهج نه (نوملعب الامب
 3 رك لاهج مهو

 و2 نولاضاا نولاضلا

 ماكحا نولمتبال ) موق
 مهو مهالفغل (نوامعلام

 موق 6و) لاهملا ماوعلا
 مدقم لوعفم (سانلا )

 (نوعنع) يما( تلا نم)
 مهو مهيلع ةلاهجلا ةبلغل
 ماشملا ىزب نوزكملا

 ىائنودسفملا نودسافلا

 هداز هجاوخ ةيشاح

 .مكح لعل كرتو مع ريغب هلعو هك اع للاعلال ع كرتلاوحا ةعيرانم نوكينا نكميو هبهاوملاو

 ايؤرلانا 01 فنصملا ح رص دقو ة:سلاوهىذلا عرمشلا ضفرب هو رمح ىلد تلا

 مص اذهو ىناهربلا ماقملا ىلا ةبسنلاب ىئملاناو جتا نم اهنا ,هدنع ذا قيقحتال
 هلا ليق باوملا ىلا جاتحنال اناس انلصئام تنقتا اذا اضياو اياطخ نوكينا

 كب هللا]عفام هلليقف هتافو دعب مانملاف ىؤرف لكأيملو نيئس ءالقابلا ىهتشا

 ىهشالىنا هنع ىوروب رشي ملنماي برششاو لك اي ملنماي لكلاةو ىبر ىلرفغل ف
 ةبقاعلاركذا لاقف لكأت ءىثىاب هلليقو * هنمه ىلافصام ةنس نيعبرا ذنم ءاوثلا

 سانلا هفرعي نا بحت لجر ةرخآآلا ةوالح دال رشب لاقو ىمادا اهلعجاق

 لع ««رهاظهفلاخ 9 فوصتلا وهو نطاب لع ىا ب نطاب لكل: هللاهحر نيّنامو

 لعلا ضفرىلا جاتحم لوصولاناب مهؤاءداف ةناسف ةفرخزو ةياطيش
 #لضفلانب دمت لاقوإ# فرص لطاب وغل فالسالا هذه لثهىلا 0 : 0 :

 سامنا 6 مالسالاباهذ ف ةئامئالثو و ةرشععست ةنس تام ىدنقر لات ىزلبلا

 ةعيرش ناكنا دعب ةعيبط هنروريصو هسا الا يسال ثيح هراوتا 00 هعنور

 نولمجبالةعب راب روءالجا # نم 8 هلقعو هنأرب هتسعسي امبالا لجرلا كح إف

 نم ايندلا عج ىلا اولسوتو ماوعلانع اوزيقتل الا رعلا اوعمج ل مهنال «نولعلاع

 مهتدابع ن 7 لاهجلا ةيفوصلا ىا # نولممنالامم نولمج؛و © مارملاو لالخلا

 نعلا نم ه6 نوامتنالو هج الوا ءالع

 6 نوعنع 0 مدقم لوعفم # سانلاو 88 لاملارع نم هب «نولمجلا م
 سانلا نم 0 م وا مهلوقع درك

 | نال_سك ةءاراب وا ايندلا روما نم هداضنام نيب زن وا رهاحت فرو

 معلا عض طاوملاىف مءلانا خال مث نودسفملا نودسافلا مياشملاىزب نوبزتلا ,هليقو

 5 نومزتلي م هو مالسالا باهذ ىف ةرثوم ةفلاخلاذ ةنملاو باتكلا نم ةرخألا

 ىا دارب نا لقحيو © ةفاطلادبس مالكنه ركذاملك 8 لوصولا ىف هوطرشلب

 فراعلا مامالا ميْشلا «ةلاسر نه لوقنم انهىلاوه ةقئاطلاديس ظفل وه مالكنم

 (هللابز

 , ىتازلاباوج هلا انلق * ريغال امازلا لصنال ةدادجو اهناو ةفرعملابابسانم تسب

 ' نيعبسو عبس ةنس تام دادغب لهانم «زارينا#9 ىسيعنب دج-ا «ديعسوبالاة وف

 « ةسوسو هنال 6لطابوهن## ةنسلاو باتكلا نم ذوخألملا 0 وه رهاظ

 ” رهاظلا

 ا

 اجور
 ةلجآآلل ءادفو ةلجاعلل ابح نيملاصلا قيرطل اُتيبلتو نيدلا ف ةدساكلا ١ متعاسل

 هلل مالاو ةبادهلا ردب فسكتو ةلاهطلا نط بلغتو لالمهضالا ل_صحم كده معلا: م هريغ هعنمو هلمعلام

 |ملسفلاب قاعتم فرالاو دينطا ودو ةقوصلا 4 ةفاطلا دس مالك نه 03 ءادم# 4 رك تام لك هللادج-ر ةيحقلا فاك

 نزاوه نبا عركلا دبع مامالا © ةلاسر نم لوقنم ]) هلوق ءادّبملا ريخو ارخا روكذملا ( انه ىلا ١)
 ا

١ 
 أ



 هللادجر 6 ىريشقلا قلع نزاوهنت ميركلادبع هساقلاىلا مالسالا نك ز .نكانغت نبأ

 نيثالثو عبس ةنسيف مالسالا نادلس ةيفوصلا ةعاجىلا اهبةك ةلاسر ئه لقال

 بلاطلا لئاعلا اهيا وه فاستعالا و بصغتلا: كرئاو فاصنالا نيعبن ه# رظناوم ةئامعب راو دا
 ديزياباو ىرسلاو دينملا نيروكذملا ةداسلا ة«ءالؤهنا# عقاولل قباطملا 4 قس

 اشم ءايظع 0 رك نسنا نفوسنا ىقاطاش ةينوتلا اذ نايلسإبا وأ

 هي هللا 92 ةفرعم 46 ىلإ #9 ةدوهعملا رويسلا ف ه# كواسلا باب را ءاريكوةَعي رطلا ءالعأ
 هللاىلا لوصولا ىا كولسلا ند ةدوصقملا ىدو ي ةقيقلاو» هتايلخت راوناوا

 نيبلا نم بجللا عافتراو تافاكملاو تايلحيلاب ةيوبرلا ةدهاشمو لان

 اذه نعذىف عاشنا قلطا ريضأ او طقف انه نوروك ذا مهرب اس عم و ,هلكو |

 اهتئاقدىف ةاءارملا ةيانواهقئاقح نايناىف ماقهالالام 5 ةعنرمشلا ن ويعم نو ديقملا|

 ناماو ىلوالا كرثنع الضفتابجا ولاكاهءانعو تامرلاك اهصخرا ولع ناىلاأ

 ةيلصا ىدابم ,هدصاقه» ىلا لو_صولل ةقب تلا اواعج مهو فيك ةهبش هيف |

 مهلاحو 0 هيلغ لاحق لب مهتاماق٠ىلا و ولصو كلذبو ةيرورض تاندقمول

 9 ثيح ' ىهتلاح ةدش عم ةعب 2 بادآ كر نع هللا نهنوظوفحم 0

 ايولغم ناك هب ,ديزبابإلا ةئطلسلا ةلود 0 اذهو الصا ةعيرشلا باد نم '”ىثأألا ||

 ىدا اذاو هلاح ىلا دام تادابعلا ةنهزاو ةالصلاّتقو لخد اذاف تاقؤالا لكفا| أ

 ناو 'ةميرتتلاف ةماقت الا ةقص ةكري' اذهو هشبلعلا> ىلا داد ةسرتفلا ملول

 ه6 ةنطابلا مهمولع نوذبو 2 نوروذ_ف نيناجلاك امئاذ ايولغم مهضعب ناكأا

 ىنعم لمتح و يد دجحالاةريسلا لعل قاحؤرلاماهلاو ىنابرلا محنلاب م ةضاقملا ٍ

 ىلعتماال واهيف ب وعال ىتلا 6 ةيفينخلا ةلملا وف ةدواهن وكىف قبسالا ىنعم يفض ولا | 1

 دحا و سما ىف ةعي رسالة رياغم مهبف اود نال هلع « ,نعلا 0 ءاماقا خجل ةجوا|

 مهنا بج 211 تقلعأَم مهاريسو مهلاحناف ةقدانزلا ءالؤهلافالخ البس هللا ا ودجر ا

 ١ كل ُّط ذخاو م“ ةعلاتم» ءاوعدا مهأ ريس ل راثك مازنلاطرفو م تفلاع كاكأممأ 4, 4

 مهذمو مهن ريس ليصافت ن 0 تق عامل مهلال مهيلع هح مد مه: :ةاع لف ميني |

 ماصت ءالاموزلنمو لب عال تاكسم» قالاةق.ققح تفعاذا »* كنرغب الفال 0 أ

 3 0 انهرسفو ةيظع ةيهاد ةءاطمج تاماظإ# كنرغيالف ةنسلاو باتكلاب|
 ىا كسنلا رهظ» كسنتملاو معالب نيعدبعتملا 04 نيكسنملا لاهلحا ف ندا جالا ْ
 نيداوملام الك نه وه ليق ة لا رفالاب دودملا مهنزواجم ئا * هيطش و 7 ةدابعلا | ا

 ه« نيدسفملا 9 مهسفناىف # نيدسافلا 8».حابصملاو س وهاقلاىف زكا دا

 و

 6م

 ءاوس نونوكتف اورفك اك نورذكت وا اودو ىلاعت هللا ل

 بلاطلا لقاعلا اهياال نطفتو لهأت رظن (زظلا) اهنفنةئأو: نسلادقو هنلع اهلا دار( ىرمشتتلا
 ماظع ىلع عمجالو مدع »2 يطع ةعيرمشلا ريظعت نم رك ذام م: ءلوقنملا (الؤهنازإ نرادلا ىف عفانلا باوتصل

 (ةشيرطلاع ءادع حاشا 2 ا معان اذن هنم و رظع عج تالذامن ا ه5[ -9]١ ١ سوماقلا ىف هيلع هبت ماوعلا ضععبل عش(

 وهو (ق علل ب

 فقوصتلاب اهنع ربعملا

 ريشبك عجب © ءاربكو )
 ريسلا ف(كواسلا بابرا)
 ىلا) ىونعملا قيرطاا ىف
 دلسيرعلا لإ ( لاعتذلا
 « ةقيقللاو رز هدوهشو

 (مهلكو )كوالا ىلع فاطع

 وم ءإ) مهنمد رف لكىا

 ء(ةشرشلا

 نوطسبو رز ىطخ سا

 قياقدلا«ةنطابلا مهمولع

 ةّسرطلاىا(ةريسلا ىلع

 (ةيفزحلا ةلااوةيدج-الا]

 اتماالو اهيف جوعال كا

 كاين كاناط كن ركذاف)
 عجج تاماطلا (نيكسننلا
 ىدو كاش ةماط

 دانسااو'ى

 دانسالا نم اهيلا رورغلا

 وه اهبراغلاو بيدال

 لاهجلاو مجرلا ناطشلا

 ملاعلادض لهاج عج

 كسلا رواتم كاسنالاو

 ةقلادلا

 الب لمع نم قيرفلا اذه

 بابسان مهنا مدقتدق وع

 (مهعطش و )نبدلا باهذ
 اهدعبو:ةحوتفملا ةمتملا

 ةنككاشا ابها و | ناقل

 ىيلذعلا ةيهادلا

 نال كلَذَو هذا

 دلوم لففا هناكو حاب ملا ألاز سوماقلا ىف هرك ذي ىملو ل "7. ةقب رن 2 صالاق طارفالاو دصقلا نع جور

 مهلاثمال مهلاوحا نيب زين )2ث نيدسفملا ) ئدفحت ا عرمشلا عامان ع مج ور مهسفن ىف )»ع نيدسافلا )7 تهاولا
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 " نيلئامىا دهعملا ءازلات (نيغياز اوناكنا دعبإل ةلالضاا ف مهعاشاب مهريغل (نيلضااإل هنع .هدعيل قملا نع (نيلاضلا)

 وه مقتسملا طارصلاف هلبقام ىندم وه «مقت بملاطارصلا نع نيلئاموزت هوعدت اال هنع جور حل (ميوقلا عرسشلان ء)

 | | (جشانم نع ناكربخ يعض ن ملاحوا هك ١ 6ه؟ 0-1 ربخ دعإ ربخ نيج راخ إ ,هاعفل ا ا وم عرستلا

 جاهن ما وهو 7 عج

 مماولا قيرطلا يمنلاو

 روم أملا( ةعبرمشلا ءانع)

 اف ا اهكولسي ”داعلل

 نيرادلا ىف ىناذلا مهعفن نم

 فاقلاوءارلاب (نيقرامو)

 قرم نم نيجراخ ىا

 جرخ اذا اقوم مهسلا

 رخالا بناملا :نم

 مهج ورا ةقرام جراواللاو

 قيفوتلا ىف اك نيدلا نع

 قرط ( كللاشه نع))

 نم «ةشرطلا عاشم)

 قتلا ف واما قا

 اهب عدن هلك «ليولاف)

 : ند ىلع

 أددبم انهه وهو اهتسي

 ةلادتك ان < ليولا ك)

 «ناو)أدابلاربخ(هل)
 4 مهب مهأ ىلع فطع

 قيرطلا ن عن وجر مهنال
 اونس> )نا «وا)ديخلا

 انه ريعضلا عج ره ما
 هدارفا ون هىنعمب ارامتعا

 كاذواهظفلب ارامتعاالوا

 نك ءوس نسسح نمزال
 ركنم ركنملاب ىخضرلاو هلع

 هاذ ودا ىأ مهف 2

 هذه دحاب نوذوصوملا

 هيلا ل وصولا قر ُّط عاطقىا (ىلاعت هللا قب رطعاطقرل هنيس# واهعاساوا ةتالثلا فاصوالا

 لوالا # مهريغل نيلضملا ف ميقتدملاطارصلا نع مهجوراخ 46 نيلاضلا  مهريغل ظ
 # موقلا عرمشلا نع نيلئام #نيغئاز اوناكنا دعب## ىناثا ىتاثلاو لوالل بسا:ه |

 نع نيجراخ ميقتسملاطا رصلا نع نيلئامو © مدقلاو ثيدحالطاعلاو لطابلاىلا

 نيرومأم لكلا ناك ىتلا 7 ةعيرمشلا ءادع #3 ححضاولا قيرطلاوه جهنم »ج2 مهانم

 مهضا عال ةيودنلا ه6 هس رطلا اشم الاسم ن ع 0 نيج راخ « ني رامو# | اهعابب "1

 ماهوالاءانصا ىلع مهفاكتعال ةيعنملا اهن وص ن نصحملا هكرتو ةعبرسششلا ب ادآ ن

 و ىنغتسل اع واخد ماقملا اذهىف ف ا نا ىحال ناطيشلا جون مهن 0

 م ٍ نحمل ريفدتلاو مذلا ماقم ماقملانال اًضا ةدياف نع دا اع ضع! نع 0

 . نا قوسلاو قوذلاب سحب عيرفتلا ف بسانلانا ىئختال مث تاديك 11 تالا

 عانتماو مهلاقم نالطب رهظف لاشنا ون هتيعمو هنعمضىفوا كنرغيالف لدب لاَ

 مهعابتانوعديو مهتالك نولسيو عاشملاءالؤه حالصب نوفرتعي رهنا اهسال رهامدم
 ىداووا سلال ولحوا ةديدشلاة ب وقعلا 7 ليولاف 3 مهيفلاحم ةاداعم نورهظيو

 هي مها ليولا لك # مياضفلا ةدشو حباابقلا وقل هقحسل نم ىلع هب ىعدب ءاعدوا منهج ىف

 1 , مكمل مزايف رابخااما ذهل يق ناف *مهنع هللاافعالاو هيلع اوناكام ىلع اوءاد نا
 :ءايدلاوهقثاللاو ءوسلاب ءامدلاءزايف رولاب ءامدلاب ءاشنا امو رانلا لها نم هن وكب

 5 ضحب ق ناكنا رانلا لها نم هناي مكحلازاوج مدع اناق 3 مهلاح نحو مهالصاب

 || .انبر ىلاعت هلوق ليبق نم هنا وا رانلاىف رفاكلك كلوقك ثاذك سيل انهو نيعم

 ؤ ' نال 4 مهعبت نأ و ب ةيكرااءاباصوىف توام اك يالا هلا وما ىلع سمطا

 من * مهن ىهأ #3 نيسحملا نم هَ نسحوا # مهبق حب نع الضو مهذم موقلا هيبش

  ىصاعملان يحن نك ناس سر عاب اون 5 محل | ضعب ىف امو تام ىلا ع كالت

 َ .كالسال# ىلاعت ل عا و فك دف ل 5 هيصعم اهاض رو

 : هللا قيرطيىف ها ولسلا نع عقد رطلاكولس لن نص معن *# نب دياعلا ىلع ب ىلا عل هللا قل ر ُْط

 ا ' طلخا ىندم سدالا نم 7 نوسلي #3 ماهوالاو تبيذاك الا نمسا سواسولا ماهسب

 أ غلبا هيفف باتكلا لها ق>ى تلزن تابآ ضعب نم سادتقا 7 لطابلاب قاحا 3#

 هبتشي تح هنودكيو هنوعزر ىذلالطابلابلزملاق>١نوطلخم ىنعلاو در دك آو

 ١ 1 هيهليو مهاوه هند ىدذلا لطابلا تبسي استلم قاانولعج وا 3 لا اهزدا

 : .هفو هعمل ل نمع هنوف و هعع" نأ قالان وسلب ىتعي قطان وت 000 هلاط

 | ريغ ىناثلانال اما قلا ريركتو قالا ناتك نم هركتنامل

 - «لوالا)

 سدالا ح ابق“ بأ ناب 1

 لطالب قمحا نافل عومجملا فصولاب قلعتم (نيداعلا ىلع) هلييسف ةدهاجملاو كول للا نس ىلاعتو هناحس

 5 ىفاصلا صلاخلا ( قلحا نوقتكيو ) مهلطاب ن نه هيف نوجيدبامل اسبتلم هنولعجب يا

١ 
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 دقو ب.هزلاو ريذحمل ُ ةلاب لثاا| برعذ هءالكفودصق نولعلالاع م,هلعو 0 عاع هيفف «(نولعي مهول

 اعكلاو 4 بطمللاوظءاوااىف ترسل نازاؤ>ىلثملابرسذلا ماوس ىطو 0 ١١ لالجل القاك افلؤم كلذ زاوجىف فلأل

 طب !رفنلا نيب (نمعلاىف) طس ا ةالاف) ه١ هه - هه ثااثلالصفلا يح ها راف لئادل 97

 عطاقلا قاحا هنا 6 نولي - مهول قطاع دأب حسم“ هاى مهلاح ججيقت ةدايزلوا لوالا :

 لوقعلا ةفاخ# ن ٠ رهيدللابكلا سمهد و مهرلع صالا ل 1 اودصو مهناريغ رهاظلا

 و ةمئاط 00 90 0 0 ا

 اندالبو 0 دجوبالف يلا مزاللالب مهتاروع نع سسحلاالو يللا

 2 جا و" او عبيرقتلاو دصاةملاب 000 ه انامز ءازع هيلعام تالع

 ماث آلاعقا نم وهو ةعاط كلذ داقتعا عم نظلاءو و سسحتلا عم مانالاسؤر.
 باو»ا ليطعتل بجوم اذهلوقا *ماهفالانع ةديعبلا ةئدرلا تاملكلانم اهريغو
 فيكو ركللو ٠ع ىهنلاو فو رعءملاب 00- دسو ةيهقفلا ن 0 دودطاو ريزعتلا

 ماش /|قثمد مدل وانا عر لاكبر 9 هنامزناو ًاطاخاى مكحم لن ميرص و همالك لوؤي

 هذاقلا لع معيم بك لب هلبوأتن "كم الام تا ركنملا نم 0 م هيف اندهاش دقو

 --1 هتلاكلا لصفلا -

 طيرفت الو طارفا الب طسوتلاىا # داصتقالاف 8 لوالا بابلا لوصف رخآ
 ه6 تايآالا هه ةئسلاو باتكلاةيلع لدام ىلع ناكرالاو حراوملاب *# لمءلا ىف ©

 3 مكب هللادب رب #8 ةرقبلاف ةعاطلا ىف داصتقالازاوج ىلع ةلادلات اب آلا ىه هذهىا
 رفاسملا رطفلاةحاباىهو ةدابعلاهذهىف ليهستاا و ةلوهسلا ىا 3 رسيلا #9 نيفلكملا

 قشاملكىف فيفا هّباةدارا ةي آلا نمموهفملالوقا *نزاخللانعلقن اذك ضيرملاو
 هتافيفكو عرشلا صخر اهب اع اوجرخو ريسدتلا تبليغ ةقشملاو اهقفلال اق اذلو هيف

 قاتلا مومو لس لاو لهطاو نايسنلاو ها نك اا ضرألاو رفسلاك تادابعلا ف

 ىعشلالاة قيضيالو ددشبال هلال # رسعلا مكبدب ربالو © هابشالا ىف ليصفتلاو

 ىضر ىلاعت هللانا لاق مث هيبكتم ذخاف هاناف ةالصلاليطي دح-لاىف الجر نا هغلب
 نا هللادب رب ف ءاسنلاة با اهنهو تاره ثالث اهلاق سيعلا مهأ هركو رسيلاةمالاهذهل

 قياضملا ىف مكل صخرو ةلي لا نمسا ةعبرمشلا مكلعرش كلذلف أ فذ
 ١ | لقش ملاذهاو مهرصأ مهنع عضصيو و ىلاعت هللا لاقو ىواضيبلاف اك 0 5 0

1 0: 

 0 ء ربصلان ع توصل سائيعنبان ع 4 اذيعص ناسنالا قلخو » لب ارسال ىلع أ[

 ف ىوخغب لا نحف ةرطالوط مدعل ا هلحابا كيلذلو نودع رصيالو عاجلا ١

 ريصنال ىواضيبلالاقو د فعض ْن ةلخ ىذلا هللا ىلاعت هللا لاق نيه ءامنم هقلخ

 ديأ ن نمالا لقعلاو قار تشن 0 ظو * تاماطلاق اشم لمحتالو تاوهشلان ع

 نيدلا ىف قيص * 02 4 ع لعبا هللادي بام يمشالاديآ اهنمو ةايقيا زول(

 ظازفالالأسأر دا علل كرلاب 1

 ءادا مدعو اهيف ةغلابلاب

 (تايآلا) اهقح سفنلا
 هلادح ١ تسلا لدا

 ةمركلا تايآلاب هيلع

 لا ناعالاو

 ي قل تاي الا

 زاوج ىلع ةلادلا تايآآلا

 اهتم+ةعاطلا ىف داصتقالا

 ةرقبلاةروس ىفىلاعتهلوق

 الو سبا مكب هتادبرب)
 لاق « سعلا مكب د

 نا هللادبربىا ىضاقلا

 نا ديربالو مكيلع نيب

 رطفلا حابا كلذلف سعي

 اهنمو * ضرالاو رفسال

 ءاسنلاةروسىف ىلاعتهلوق

 مكنع ففخنا هللاديربإ)
 اقع ناسنألا' ىلخو

 ىلاعتو هنادع# هللادب رب ىا

 مرازوا مكتع ففخ نا

 مكل رفغملاو مكيلعتب وتلا

 ةفقاشلا فيلاكتلا وا

 ةفلاسلا مالا ىلع ةماكلا

 لاَقذ ةف

 د هذه

 ةعبرشلا مكل عسش كإذلف

 ةلهسلا ةسمسلا ةؤدملا
 قاشملاف مكل صخرو

 نع ريصي ال طب ا ففيعض

 ديصقتال 6 (دير ,امزإ كا روس ىف ناعت هلوقاهنمو * هريغو قيفوالاف ام ةةئاعاشللا قاشم لمحتالو تاوهشلا

 كادت الا نم هنكر هطيلدبرإ ا ءدىفاقيض ىا (جرح نم مكيلع لمل) معتلاب فياكتلاو ةصخرلا مكل 6 هللا
 ىلاعت هلو اهنمو ماديليف هتيم يو هللان و ركشت مكلعل م مالسالاةمع ا رايلع نمت متيلوبونذلاو ةبانطلاو.



 ةنعهللا ىضر ةباصعلا نم ةعامج ايهن ل زن (ركادللالحاام تايط اوهرحتال اونمآنيذلااهبااب) اضيا ةدئاملا ةروسىف

 فشو نيخ كاذوامسدوانلا ولك أيالنا سم[ +2]>١٠ اوفلحو شرفلاو ءاسنلا اونردءالئا رهسفنا اوصخيو راهنلا

 دس : 17 ل رضا
 لآل خاامتادط اومرحال اونمانيذلااهبااي هه اضناةهئاملاف اهنمو ءاعساو هلعجلب | ” 00 نانو زال
 ةمايقلا 6 هلع ىلاعت

 مالكلا غبساو اهلاوهاو

 1 وضخ و 0 ومودبو راهتلا | وموت ناو ةذيذالا براشلا و ةيدللا معاطملا 0 || لوسر كلذ غلبف راذنالا ىف

 لاَقف + مالسلا هيلع هللا ليقو مازملاىلالالملا اوزواحبتال هياودتعتالو إل دي آلاءذه ىلاعتهللا لزتاف مهسفنا ١

 مهاهنف كذب موا مل ىنا

 نيذلااهيااي لاق وىلاعتدللا

 ال هلوسرو هللاب اونمآ

 ام مكسفنا ىلع اومرحت

 هلوانت لحاامم هللا باط

 ىا 6 اودتعتالو )ركل

 ىلا لالا اوزواحجنال
 بحال هللا نا ) مارحلا

 ىلا لالا نم (نيدتعملا

 نويعلاريسفت ىفاكمارخحا

 ةروسى ىلاعتهلوقاهنم و*

 مرح نم لق ) فاععالا

 مه ريغ نيح ل زن هللا ةنيز

 تديلاب مهفاوط نوكرسثملا

 لوزن دعب تادثلا سبلب

 دنع مكشذ اوذخ هلوق

 هيدن هللا ماق نسم لك

 لوقب ناب مالسلا هيلع
 ماهفتسالاب نيك سثملل

 لالا مر# ىلع ىراكتالا

 سيل ىادللا هتاز مرح نم
 ةروعلا هه ريسيىذلا بالا

 ىلا الذاح هب هلمحتو

 7 (ه5) - براتلاو لك انآنمىا (قزرلا نمل تالالملا ىا (تاييطلاو) مهلاهتلخىا (هدابعجرخا

 | قاواتلا ىف اهوشبلتو اهباونيزتت نا هدابعل اهقلخ ىتلاهتلاةنيز ركيلع مرح نه ةارع |

 | نلت لكب انهنيطلارسسف 6 قزرلانم تابيطلاو 8 لاحرال ةضفلاو بهذلاو

 لكشي نعل امك [نوكيامىلعو !لئثقلا لع نا.بلا دس ناالا ديك كغ مب مو“ ءلاذارفأ |

 00 حاكتلاف لصالا راص اذلو 3 رحملا عاضبالا ىف لصالانا نم ءاهقفلالاق امب |

 ' 00 توابل لغو سوغنلاهيم م 0 هي ركل

 ' قازعالاةْيآ اهنمو +ىبانطا ليلعت هناك هي نب دتعملا بال هللا نا فه تابيطلا ىف فارسسالاب

 , تيبلاب نوفؤطي  نيذلا ةلهلخا٠ال وهل لق ىنعي هدابعل ج رخا ىتلاهللا ةنبز مرح نم لق

 ا ل مهضعباهعوةزوعلا رسب للام اءالاب هن ا 3 هريغو

 ربر احا نم ىلا عاونا عي هدد لخدل ضصوصتلار ء[ني م 21 مال اذه صصخالاو او

ْ 

 ا ا . . -
 ا سيلوركسع سيلو اعفنهلد#و عئابطلا ضعب ه.ذلتستا«نتتلاو ةوهقلا و ةحابا ىلع

 ا لتق: انضنا انوقشا دقو لوقا *لبق انرشا دقو سايقو ثيدحو دعا صن هتمرحىف

 َ لاق * هيهقفلا ىواتفلاو ةيلو_صالا ةدعاقلا هيضتّش امو ءانعلا لاوقاو نتلادها رك
 ا

 |, ةحابالا تالمجتلاعاوناو سباللاو معاطملا ف لطتلا خاب لع قب د هيفو ىواضببا

 ا مجال نسل تابيطلاب قزرلا د دقت لوقا *ىهتنا راكتالل نم ىف ماهفتسالا نال

 ١ . هلخ تينا قالطالاى اننام ةنيزلا ىلاعم نم نوكنا زوج اضناو كلذ قالطا ىلع

 000 ىو2دوأ نك دام ودب ضد ضلال موم* !ا وه ةغيصلا رهاظف سولو 0

 ا || ضاللاعرخ طقف ريخاللال عيمجلل انام قزرلانم لعجو ةرورضال ةحابالاو

 | لصآلان وك ةلئثسم ليصةئلوقا مث +ىعرسثلا ءانعمريغقزرلا نم داريناالا تالمحتلاو

 |١ ئفاشلا هانموه هابشالا قوى ركلاك ةفينمللا ضعب دنع كلذكهنا ةحابالاءايشالا ىف

 || دنع وىلاعت هللإدجر ةفينحىباىلا ةحابالا ليلدبالا ةمرحهنوك ةيعفاشلا بسنو

 1 | هلاومت فقوتلا اهفلصالا ان اها لاقو ,ءابشالا فلاقمن ركل اكل لمح
 | لكشلانا ويماك هلاح لكشااماهلع جرذتنو لقعلاب هيلع فقن ملانك] مكح نم اهلدبال |

 || ونمانيذلىهلق © هتحابا وهتيكولمم معيالىذلا رهنلاو ةتيملوهجلاتابنلا وهما

 ١ أم راشناو ةرفكلاو مهاتقلخ اهنال قاقحسالابوا ةلاصالاب هيايندلا ةويملا ىف

 ىاقعمالا 2 ا ندلا ةوياطاىف [ونمأ نيذلل 0 هتان تاب ءطلاو ةنيزلاىا : ىهلق )ب اهريغو نبللاو مسدلاو محللاك

 ءافتكالا لببق نهوهو اناا ميم اهيف نيكريش.م رافكلا ناك ناو ملت قلخ اهنال



 كازشالا ىلع لدب اذهو ةصلاخل فرظ 6 ةيقلا مون ١ نينمؤملل ةصوص#ىه ىا ربخدعب ربخ عفرلاب (ةضلاخ]إ)/
 ةّيزلا ىف ناكرشي رفاكلاو نءؤملانا ىنعملا ةنبزلا ىلا عجارلا | ونمآ نيذلا ىف ريعضلا نم لاما ىلع بصنلابو :اينذلآ ىف
 نم ( كابالا ) نين ىا (لصفن) نيببتلا ثكلذلثم ىا 6 كالذك )ل ةمايقلاموننهؤااامهب صتخيو ايندلا ف تانيطلاو*

 ءئجشلا ريسفت ىف اك هللا مهد سما أم نودمغيو هللانوذرعي ىا (نول *“موقاز) ةرخآلاو اندلاع نوكتاماو ق0 مالا

 مايقلا لاطاو ةالصلا ىف دهتجا ةكمع سو هيلع هللاىل5 هللا ل وسر ىلع ىنولا لزئال لبق (هط) ىلاغتهلوق اهنمو
 هط لزنف ىرخا عفرو هيلجر ىدحا ىلعماقو كاذ هيلع هي( ١١0 زي قش ىتح هلك لدللا ىلضي ناكو اهف
! 

 فرط «ةهقاامو #9 نينمؤملاذص وصخ ىهىاربخ دعب ربخ عفرلاب ه6 ةصلاخ 9 عبتفاهف ْ

 عجارىهو | ونمانيذلا نم لاخلا لع بصنلاب ل ونمؤملا كرش نينم وفلل

 نم ؤملا امهم صتخي وايندلا ىفتابيطلاو ةنيزلا ىف ناكر شمامهنا ىنهلاوتابيطلاو ةئيزلاىلا

 ليق نزاذللا نعو امه«ع هللا ىطر سابع نانعو 00 ىور اذك ةمايقلاىف“

 «كرذك © ايندلا فالخ مغلاو صيغنتلاو ريدكتلا نهةمايقلا مون نيئم ول ةدضلاخ هائعُم
 ىواضيبلالاق ماكحالا ىلع ةلادلا 6 نول! موقل تابالالصفن 9 ليضفتلاو َنييبدلا

 هيلع ناك ليق 7 هظ 3 ةياانمو مهل ماكحالا 0 لصفت م لع ذاق .انليصفتك

 ىضاوال ا ىادط ىلاعتهللا لزئاف كر الجر عفز لطألا مالثسلاو ةالضلا"

 كيلجر ىدحا ىلع ىلصتلىا « جشتلن اء رقلاكلعانل وئام 3 ىنءفاعيج 0

 هيلع قشاذاى تح هلك ل بالا لصي سو هيلع ىلاعت هللا ص ناكل يقو #9 كيللع قش

 نعو كيمدَس ضضرالا أطىا هطلزنف ىرخالا عفروهيلجر مدا 0

 الك ذا ةينآرقلا تابطاخلا رثاسب بسانم سيلا ذه نكل لجزاب ةيمحتلاب.هانعم جب اجزلا
 ليقو + هتادهو هلوطبرم 5 ليقو حدملاب رشي اع هبطاح نارقلا ىف هنيب> هللا تطاخ

 ناسنااب ليقو * 0 تناىا ىئداهه عما ءاهلاو رهاط عسا جاتتفا ءاطلا

 ىدتها نأ ىنوط ىذمولا ىلعنب دمخ نعو هب رعلا نة كعةغلاا ةينانرتسواةنطبق

 انتمدخ ىبعتتل ا شت نامرقلا كيلع طوبا ال نبانعوانيلا ليبسلا كاءج وكب
 رص و راطفالا رفاسمل لع قيض نم ج رح نمنبدلا ىف ,كيلعلعجامو وب مح اةيااهم و

 هجويىف اولتخاو دوعقلا زجاعل اضيا ءامالاو زجاعلل ةالصلا يف دوعقلاو ةالضلا

 صاصقلاب وا ةبوتلاباما بنذلا نم اجر تارافكلا لعج سابعن.!نعف جرخلاعفر
 لمت#ملا لج ىنعي هابتشالادنع نيقيلاذخا وهليقو * ةرافك عونبوا ةلظملا دربوا

 وتل مئاصلا راطفاو ةتيملا لكاك تارورضلادنع صخرلاةحابا ليقو+ نيقيتملا ىلع |

 حج ر> نم م ىواضببلالاقوايالبلاو بئاصملاو<# بتوذلاع نع حج ورا وهليقو# ضرما ا

 « رابخالا و ىهفذنسلانم ةلدالااماو مكيلع مايقلا هبدتشيام فيلكش قيض ىا |

 زوجيالو هللانم ةيشملا ىلا همأ لؤيو مسي

 داصتقالا يلع ةلادلا رابخالا يو هذه ىا )2 رابخالا 2 قيوتلاىف

 ءاهلاو ءاطلا محن 1

 ا نيبو امهرسكبو
 ءاطلا مجنبو آلا

 لما 2 الا

 كيمدقن ضرالا ”ىط

 لح رايهانعم لقو اعيج

 ىنلل اباطخ كع ناساب

 سو يلع ىملاعت هللا ىلص
 هللا هيسسقامسق هط لبقو
 اتلزئاام) هنا وج ىلاعت
 ىا (قشتل نآرقلاكيلع

 لوةلدرهنا ليق وهب سعبتل

 تكرت يش كنا نيك رمثملا

 ليمعتساءاقشلا وكن ابآ نيد

 ىا ةداعسلا دضو بعتال

 هللاود فايع كشلكتا

 مالسالا نيد ناب ىلاعت

 قليلا وغلا نارقلا ذهَو

 لل ا ل
 اهنيعب ةواقشلا وه رزكلا

 لرعتعا 1ك كالا هلو
 كيلع هانلزنا ام ىادل

 (ىبْح نا) ةظعومالا
 نويعلا ريسفتىفاك نيسنللا فالتخال َقِشَنَل نم الدب نوكي نآ ١

 ةبونلا باب مكيلع تف لب قيضنمىا © جرح نم نيدلاف مكيلع لءجامو ) محا ةروسف ىلاعت هلوق اهنمو +

 ضرالاب رضملاو رفسلاىف راطفالا صخرو مثزع نا تارافدكلابو ضخرلا عاوناب ححفو متلذاو متم رجا ؛ ظ

 دابعلا قوقح ىف شرالاو تايدلاو نويعلا ىف اك ةرورمضلا دنع اهيف ءاميالاو ةلغلا دنع ةالصلاىف دوعقل



 هنا هنع ىلاعت هللاىذر سنا نع 6« مخ ) هلوّب امه زومرملا اسمو ىراختلا هجرخاام اهم + هبابكساو هزاوجو
 ن.هللادبعو نوعظم نب :ناقعو ىلع مهليق سفنا ةثالث ىا ةرشعلا ىلا ةثالثلا نم ةعاجم ىهو + طهر ءاح لاق

 اءأنغا مه نسل لاجرلا نم ةرشثع نود حابصملافو كالملا ناف كاواح ىئعل هللادع لد دادقملا ليقو ةحاور

 لاقورفن ةعبسلا نودامو ةرثعىلا ةعبس ن٠ طهرلا ليقو هظفل ن« هلدحاوال عج اهحيف نم محدفا ءاهلا نوكسو
 لاو ىنع ةريشعلاو سشعملاو موقلاو رفنلاو طهرلا اًضا بلعتلاقو *لاحرلان 92 هردمفلال و ودام رفنلا طه رااديز ودا

 توي ىلا ز بهاوملا فاكىهتنا ءاظلاو ه1 همز داضلا باتك ىف ىعع< الا هلاق نيعبر ,الاىلا ها قوفامطهرلا

 ا ىلا عت هللا ىبص ىنلا جاوزا

 ةراعتسانم (!سوديلع
 الاوقلقلا 9 هذكلا يع
 جاوزا هلوقا بسانملاف

 سو هيلع هللاىلص ىتلا

 نهنالوةلق عج هنالتايبا
 ةوسل عسل هيوم دعنا

 كلذل نلصي ل لبق نمو
 الا ددعلاذه نزواحامو

 عار اورالازلع نأ
 اكدعب هيفو 1

 نولّمسر) بهاوملا ىف
 هللا لص ىنلا ةدابع نع

 10 5 و هيلع

 نازوجبو ناب فانيتسا

 ىنعيدفص وا الاح نوكي
 هتدابع ردق نع نوائس

 ةلبلو مولكىف هئاظوو

 اودتقوكاذاولَعَع تح
 دقل هللالاق ثالملا نبا فاك

 هللالو_سر ىف مكل ناك

 اذكح ةنسح ةوسا

 (اوريخا الف ) بهاوملا ف
 تكسولوهجيلا ةغيص ىلع

 همئنمو تاجوزلا ميمعتلاما لوئسملا فذح ليقو هب ضرغلا قلعت مدعل ربل نييعت نع

 أ | ىضر# سنا نع## امهصخت ىف م وىراذملا ىور © مخوؤ# ثيداحا ةرششعىهو
 ا ” ني داكو| هرقع لآ ةعتسوا ةثالث“ نم ةعاج ه طهر ءاح لاقهناو هنعىل اعتهللا

 | اك ط هاراو طهاراو طهرا هعج-و لعمل نم م اا ارا موفامو ةسدعلا

 أ نعو ةحاور نب هللادبعو نوعظمنب ناقع و ىلع م كالملا نبا ىو سوماقلا ىف

 ||| هللاللص ىنلاجاوزا تويبىلا + ىنعمةريعلاورششعملاو رفنلاو موقلاو طهرلا بلع

 ا لعبلاجوزلا سوماقلا ىف لاق لجرلاو ةأرملل جوزلاف هناح وز ىتعي مو هلع ىلاعت

 | توببلانااضياريشاو نايفانتيف ةلقعجج جاوزالاوةرثك عج تويبلاناريشاةجوزلاو

 ىلص هحاوؤزا نال سكعي لو ةراعتسا ةلذ عجج تايا ىعع
 ١ ا د ميسو هيلع ىلاعت هللا

 ين لعد هيقو ىر اييلاولع بلغ ناآلا هن وم لبق ددعلا|ذه زواحب ملوعست هنوم

 ا نول سي كلذىف م !اكدنزلاو اضيا دعبلانم هيفامإعت تناو بهاوملانعالقن

 | ىف لجرلارس ىلع علطيالذا « سو هيلع ىلاعتهللاىلص ىبنلاةدابع #9 ةيفيك ه6 نع

 | نع لقن اي مهؤادتقاوه مهلاؤس هجوةفصو الاحوا فانثتسا هتجوز الا بلاغلا

 || هيلعهئبني مرجالف مالسلاهيلع هرهؤادتقا هيف مهلعرشبامنا هبلع درب بهاوملا

 1 ' نم ذئيح هلال ءؤادتقا دحالز وجي اللب هراهظانهلز ولف ءءافخاديربامو مالسلا

 | ىف مكل ناكدقل ىلاعت هللالاق دقو مهلءراهظا مزال كاذك نكيملول ذا صاوملا
 | وحلو لاصفتسالل مهلاؤس نوكي نا زوجي لاقبنا نكميو ةنسح ةوسا هللالوسر

 || مهفابتثا عفد هب نوديريف 4ع ضعب مملع هبتثي هنا زوحيو ديكأتلاو تيبثتلا
 ]| ةيآلوزت لبق هنوكىلع ل وهئامااذهت اج وزلابناح نملوعفملل ءانبلاب ه#اوربخا الف وي

 ْ اهحاكتن وكينم مرح اذا َنينم ؤمأل م رام سو هلع ىلاعتهللا ىلص هجا وزا نوكوا باجي |

 || ىلا ولاقت مهناك ل هبف لمأ اتيلف لكلا دب ؤمم رحم مالسلا هيلع هجاوزاودس الا ىلعامارح

 ٠ 1 لا لضاغااوأ راسو ران[ رقلإسوديلع اعتق لص هن: رن

 . هللا لص اهللقامتاو كلما نبا نعلق مهنيا هياولاقؤ# هنماهتلقاوهجو مث ا وهيلعىلاعت

 أ هاوس لهنا حال ن .كلءادتقالابَةقْشم و رض مهقحم الل هتما ىلع ةقفش و ةجتر [-وهيلعىلاعت

 )علام(  2
 ودع مهناك ىا (« اهولاشت مهناك هيلع قايسلا ةلالدب نهرك ذ نع ىئتكاو دارملا نهوا عابالاو مادخلا نم

 ذابعلا كلت اودحو ىنعي جاحزلا بهذم ىلع كثالوا قلطملا 3 ءهسال] اذه ناكو امل تاوج وهو ةلقلا ن ٠ لعافت البلق

 مماىلع ةقفذو هجر مالسلا هيلع اهالقاعاو ةريثك تادابعلا م مالسأاا هيلع همئاطو نا | ونظدقو 0 ةليلق

 اولاق 2 هلوق بتاوالاوا كاملا نبا 2 اهيءادت ةةالاب ههشمو ررّص مهقملب العا



 هليبو انني قا مهباوحت مهلابادجو ناببل ةرص يعم ةيهدشتلا هلخلاو ( توابل ىىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر نم نكن نياق

 ةج رشا ذلعفاما مالسلا هيلع هنا نع اولفغو ىلاعت هللا ة رفغم ىلا نوجا:«نوينذم 0 ميظع قرف و ديعب دعب مالسلا هلع

 لعافلا نعتكسو لاول ءانملاب (هلرفغدق) كلملا نا ىفاك ةالصلاىف هنرع ةرقتاعج دقفالا ورهنةفبام ارذح وةمالإ

 مدقتامهللا ثا رفغيل محفل اة روس ىف ىلاعتهلوق ىلا ةراشا(رختاموهبنذ نه 7 ه و زيمس مدقتامال ىتام فانيتساةلخلاو معلا

 حابم قلطملا هلعفلب مالسلا وةالصااهيلع هلعف قلطمىفال ابجاو هيف ءادتقالان وكي

 لب مهضعب دنع هعابتا امماعو هل بحجاوو رات2/اوهو صاصللا دنعاك هعابا انلودل

 ناو صاوملا|نمهنوك ليلد مدعدنع لكلاو هعابتا انل سيلو هلحابم جركلادنع

 ىأ 2 سو ةدع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر نم نك نياف #3 ضع دنع ايحاو ناك ا

 ةشرمشلاه سفن ىلعةيداملا ءاوهالاب ةعبطنملاة ينال و يهلا تاللغلاب ةقلعتملاانسوفن ساقتال
 ىاهيامو# لوعفملل ءانبلاب ه# هلرفغدق هه هنافديسدقلا ةيوهاللا راونالاب ةموصعملا |[

 هللا ىبص ىننلا ليق ناف هيرخآتامو هبنذنم## هرعءادتاىف ه6مدقت# ىذلا عبما
 نايصعلا دوجو بجوت ةرفغملاو نايصعهنم روصت.الف موصعم سو هيلع ىلاعت

 ناو ضعبدنع اوهسوا ادع ةريبكلا نع كالذ انلق * ةرفغلاهيف روصتتال مودعلاذا '

 ىلع عاج الاناكناو ادع هزاوج ىلع روهجاف ٌرراغصلا نع اماو دمعلا ضعب ضخ

 ىلع عاجالاو اضيا رافعا دع ىف دصصاقملا حش نع لقت مل وهسلاىف هزاوج

 اقلظم ةريغصلا رودص زاوج رهظف ةهئاطفلل ةيفانم ةساعا ىلع ةلاد ةريغص عابتما

 ناقيقحل ا لعل رخآآ ضعب دنع وهسلا ىف : ركل لب رخآ دنع وهسلاىفوا ضعب دنع ||

 ررظع ةنافككار هماقه ةهعفر بجاوم نم لوهذلا ىلع لوم مالكلا اذه سنج

 هللا رفغتسال ىلا و ىلق ىلع ناغيلىتا سو ه.لعىلاعت هللا بلص هلوق لمح هيلعو هلىلاعت

 ةدم © ادبا ف2 هلك## ليللا ىلصاف انااما مهدحا لاق و ةرم ةئام موب لكف ىلاعت |[

 عاونال ةعماج ةالصلان او اليقموقاو أطو دشاىهليللاةْشاننال البصا ماناالف ىرمع

 0 هيلع ىللاعت هللا ىلص بي.كح |نيع ةرق تلعج اذهلو تايرقلا ب رقاو تاماطلا

 هلك © رهدلاموصا اناو رخالالاقو #3 لاعالا لضفاو مالسالاةورعو نيدلاداعو

 ىلع مدعت الئلو هللاودع ىدعا ىه ىتلا سفنلا رهقل رطفاالو 3 ةيهنملا مايالا الا

 مدس لع دا! ةكلهو ةزدطم لك فا اها حاط عقوتو ىوهلا ىلع رساحت و ىصاعملا

 مايصلا ل ضفا ْنا ميجتأ !ثيدللا ىف درو نكل اهفرطنمالا سيل سانلانع ةرداص |]

 لاقو# لمأتف هللا مهجر خحياشملاز« ريثكهب كإساذلو رهدلاموص ةيلضفا زاجل

 دع يادبا 9 ىرتاق 5 جوزتاالو © ةلزعلا نم 4 ءاسنلا ل زنعا اناو رخ الا

 تاماطلا ىلع دع.تلاو ايدلاب قاعتلا لص نممدخم و نوتمدخ لغتشا العل ىرع ||

 بسب

 أ اهف ةقثملا ءادتقالا باحيا ناىلع اضيا اذه هلواللب ثيدحلا اذه رخآآل مالم
 6 ناو كج دن
 هيلع هنيبو انني ةيسانم

 ىلا جاتحال وهف مالسلا
 ا 1 ركل املاك
 ىلاعت هللا ىلع تاقولخلا

 سيلون وبن ذم 0 ا

 ىلاعت هللادنع ردق انل

 ةراكىلا جاتحتفهردق لث

 جادتحالا دشا ةدابعلا

 نايغبنيف كللملانءا لاقو
 اننيعابصن ةدايعلان وكي

 انهوجواهاعفرصنالو

 مهدحالاقإل اراهن واليل

 مادبا ليالا ىلصاف انا اما
 ىعع نكس فرح اذا

 ليسا ودك انا طربتلا
 اناف. “يش نم نكي اهه*ىا

 ليللا ىلصاف هريخ ءاددبم

 ىلع ادبا هنيحأ ىا ادبا

 لفنلاب وا دجحتلاب ماودلا

 لاقو الصا هيف مانا الف
 دسملاو جحفلاب (رخأآلا
 قاثلا ىا ةهعلا منو

 2 رهدلامو_طااناو)ب

 ةفوطعم ةلج (رطفا

 ذارملا و ايلقام نك انل

 ىتلا مايالا نم أيش رطفاال

 لاقوإل اهءوص مرحيال
 جوزتاالو 2 الملا نا ىفاك نهنم دعابتاو بذتجا 13 دارفنالا ىهو ةلزعلا نم اهكرتا 2 (اسنلا ل زنعا اناو رخآ |

 ناو ثلذنم ثك | اوناك مهنا لقحبو ةثالث اوناكرهنا مالكلا اذه رهاظ و ىلاعت هلل ةدابعلا نع نهبلغتشا الثل ادا
1| 



 ؛كاذ علبف ىعبءافلا هب رعشي اكمداز دجاوخ 2/1١ زف ةيشاح ىفاكخا رئالب لا وقال ا هذه بيقعءاحى ا( هللا لوس رءاجثيإ)ل
 ناسا لص ىلا لوم

 هللال وسر ءاخ سوهيلع
 «مهيلارت سو هيلع هللا ىلص

 ةنموهنم اعضاوتو ذاضف

 نذلا معنا لاقفز مىملع

 ةيانتك (اذكو اذك تلق
 مهسفنا ىلع اوعضو اع

 اف 6 تادانعلا 2
 لع وهو تأيملا نأ

 هنم ظفالا اذه رودصلا

 نم عقوام مهلا ديك

 هن نيقابلا ىذرل مهضعب

 اي ةلاقم الك بطاخ وا

 فرخ اما 7. تعا لاف
 هدعب عقبام سك ]و هش

 هللاو) ثلا نبا ن. مسقلا

 مكدشا ىا (5 اشخالينا
 فوخ ةيشلخاو ةيشخ

 اذلو لالجاو ةبيه. مع
 هللا ىشخمامنا ىلاعت هلا لاق

 هلل العلا دا نم

 د (ركيقتاو

 ىعركشلانأل(24)ى وقت
 هيلع هللاعنو مالا رادق

 سماك كح

 ىلاعت هللالاق هريغ ىلع

 كيلع هللا لضف ناكو

 نوكالفالاق اذلو اهظع

 ةغيصب اروكش ادبع
 ءاعا ركشلاىف ةغلابملا

 ةغلاتملا نم تّولطلانأَكلا
 نا ىنعي بهاوملا ىقباك

 ىلعتادابعلا هذه كعضو

 مكنيشخ ةدش نو مكسفنا

 ناف ىلاهت هللاىوهنو

 ثمل نبا فاك مكسفنا ىلع متعض وام ايش ىسفن لع ,تعضوام اذه عمو دشا ىاوقتو يتيشخ

 ٍ . فيرمثلا هتبب ىلع 0 ةداعىلع 7 0000 ىلاعت هللا ىلد دلال ا ا

 مهنا رج مهلابتاعم هلاك #لاقفؤإي ديعبف لقاك هعضاوتل هنوكو ريا غولبل 'ىجيلااماو |

 ناف 4 ى'ذنم رفغ ىلاعت هللا ناب كالذ نع نورذتعتو تاءال ىنداو الاعا لقا ىباب ا
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1 
 || هللا ىلص هنمناذئساالب 1 ودهيلع ىلاعت هللا ىلك ىبنلا ىلع ةدايزلا ىلع مها وةع درج

 , جراامدعب ةقطان صوصنلاتناكدقو جولادراوتناوا نامزلاو سو هيلع ىلاعت

 .ةيانك # اذكو اذك تاق نيذلا متنا ل« قاطيالام فيلكت عفرو رسيلاةداراو نيدلا ىف

 نسل ماهفتسالان ال مهنم باوطجار ظني ملو ةقاشلا رومالا نه مهسفنا ىلع اوهزتلا اع

 .داراهنال ليقامم ىلوا اذهو باوملامزايال هلثمىفو ريشا اك عيرقالل لب هتقيقح ىلع

 هدعب عشبام ثكااو هينا فرح مملافيفخو ةزمهلامحفب هياماوؤف قانا ةعراسم ١

 عم فوخب ةيشاناو 6 ىلاعت هلل #9 ةيشثخ مكزك ١ # كاشخال ىناهتلاو 2 مسقلا

 ١ نلاعت هللا لاق ةيشلادادزت ىلاعت .هناذ ىلا متلادازا اكو معا ةعباو لالحاو ةبيق

 1 مهاشخا وهف :ىلاعتهللاب قالا اعا سو هيلع هللا ىلص ىنلاو ءانعلاهدابع نم هللا ىشخاما
 ركش ةعاطلاناو لجو نع هلي ةعاط ككاو ىوقت مكدشا ىا ه# كاقناو قي

 ,,ةيالاايظع كيلع هلا لضف ناكو قلخلا عيج ىلعامم رفواو مظعاهيلع هتممنو ةمعتل
 .كلذوعم نوار فيكف اًروكس اديغ.نوك القا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبسلاق اذلو

 ةرشإملاةريشعلاك ةنللا لهانم هناب هربخا ىذلاو مسوهيلع ىلاعتهللا ىلص ىننلانا لق

 1| دقو فيك ةيشلخاو فوللا نم روصت_ فيكف ةماملا ءوسو نارينلا نه نا

 أ .مكفوخاانارخآث يدح ىفو مك اشخالىنا اذه هئادحىف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص لاق

 ||| :مالشلاهيلع دوادىلاجواو مكاشخاو هللا مكلبعال ىنإ تار او قلعت كلا نم

 ٌآ .«ةىه هنع ىلاعت هللا ىذر مظعالا قيدصلا لاق و ىراضلا عبسلا فان م ىئنفخ دواداب

 "|| هللاىطر حارطلانبا ةديبعونالاقو اًعيش كا ملىنآلىرخالاقو ةنبتلاهذه تنكىئتلاب

 ا( 0107 ل ردوا ةثئاع تلاقو ىبل نواك ايف ىلا حذف نشبك قا ثددو هنع
 ربنم ىلع سساينا راع اهلدهش نع ىهو ةرمهتل اذه نم هوو تك ىننلاب اهنع

 لكو ةرخ لاو اندلا ف سو هيلع ىلاعتدتلا ص ىنلادجوز اهنا دهشالاقن ةفوكلا

 || لالخالافوخوةدبقاعلاف وناعم فوم |انلق * ههجو فيكف فوم: ىلع ءابنا كلذ

 (| فوخاماولوالاوه ةرسشبلا ةرمثعلاو ءايبنالاكن ين ومأملا نع لا ز ىذلا و قحلل يظعنلاو
 | «لكا هفوذق فرعا ناكنملكف نافرعلاىلعىبف ميظعتلاو ءايملاو ةسهلاو لالجالا

 || هنافرعذال كلا نمىثخاوفوخا سو هيلغىلاعت هللا ىلص هن وكر هظ اذه نهوىلعاو

 || ببسب هفاررحاو بلقلا ملأت فوم ةقيقحن |ثالذ قيقحت و رظعا هف وذث لكلا نءلكا

 "|| ةقاملافوضف رفكلاب نامالالدبتب اما ةثالث هوركملامث لابقتسالاىف هوركم عتوت

 1|) ىلاءذرو هبترن٠ ةئر طحاماو باذعلا فود نامالاءاقب عم رانلالوخدب اماو

 ! .فوخوه لكلا نم ىلعا رخامسق ماسق الا هذه ءاروو ناصقالافوخ كا هين

 12+ (لالجالا)



 ىلوتساهللا ف رعنم لكف هتافصو هللابةفرعملاةرمثوه مسقلا اذهو ةيبهلاو لالجالا أ[

 أ >1

 الف ناصقنلافوخاماو ةيقاعلاف وخ نه نونومًامةنطلاب اورششب ني ذلاف ءالعلاهدابع

 نا ىتح نييرقملا تائيس راربالاتانسح ليق اك مهنا صى ةئيد ىه ةندح لعفب

 مهلامك لالجالا ف وخ اضياو تلذنءنوفاضف مهدنعبنذ اضياةيترملاىلاتافتلالا

 ا

 انا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق رس رهظ اذهبو لكلا ىسنب نا ىلا فوم هيلع

 ا
| 

 لصاحلاوسانلا رئاس عم ىواستلامزلي الئادوقنف بيذعتلا ف وخاماو ءايلوالا ناف رعىف

 بيذعتلافوخو اعطق ةبقاعلافوخ نود ناصقألافوخو لالجالافوخ مهلذا | ا

 ناك سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنال فلكت ريغنم ةراث « موصا ىنكلو هه اضيا ]|

 هللادرماو مئاصىتالاقال اولاق اذاف ءادغم ويلا نكدنع لهلوقيف هلهاضعب لعل خدي ]|

 ند 00 53 شح <

ْ 

 هللالوسر نا ةماسا نع درو اك ةراث # رطفاو 98 نيفلكتملانم انا امو لوشن نا []

 رعت رطفب مو هيلع ىلاعت هللا بص هللا ل وسر ناك سنا نعو قاسنلاهاؤر ||

 ناكسابع نبا نعو +اتيش هنم رطفشنال نا نظن ىتح موصل مث 1 موصي النا نظن ىّتح

 موصيال هللاوأل لئاقلال وش يح رطشو رطشال هللا وال لئاقلال وش ىح موصل ||

 رجمتلانعماناىا هيدقراوؤ# ةليلىف «ىلصاوو» سمو ىراخضلاذياورنعل قت: اذك |

 لدي هلكل يالا ىلصاالو رخآآلا ضعبلادقراو ليللا نم اضعب ىلصاوا ىرخا ةليلف ||
 هرخآ موقيو ليالال وا ماني مالسلا هيلع ناك اهنع ىلاعت هللا ىذر ةشّئام لوق هيلع

 جرخو أضوتالاو لمتغاةجاح ه.ناكناف بثو نذا اذاف هشارفىلاعجرب مث ىلصيف

 ىلصام ردو مانو ىلصي ناك اهنع ىلاعت هللا ىذر نس ما تلاقو * ىراخلاءاور

 هيءاسنلا #9 ًاطاوادقعا «جوزتاوؤ# ىتاسنلاوىذمرتلاو دوادوناهاور محصل ىتح

 مذ ىفام ىلع هجام نبا ثيدح ىفو *رردلاق اك ةيجوزلاق وقح ةماقامدع فوخدنع 1

 هللا ىبص هناجوز غلب اذهلو رارحلاجوزتيلف ارهطم ارهاط هللاقاينا دارانه ريدقلا

 ودهيلع ىلاعت أ

 تلت بششز ةنوع* شح تن باز تاع عبراو ةدوس ةلس ما ةبيح ما ةهصخنخ ا

 ةشثام ةحدخ شيرقنه تس اهنهديزا لب ليقو + ةرشع ىدحا ىلا

 ةيفص ىه ليارسسا ىن نم هب ع ريغ ةدحاوو ةروج نيك اسملا ما ةياالهلاة م رح | /

 وه تامو نيك اسملا ما بطزو ةحدخ ناثلثا هنع تاهو ريضنلا كغ ند ئح تبا 1

 ةيرام عبراف مسو هيلع ىلاعتهّللا ىلص ءرتالاماو عستنع سو هيلع ىلاعت هللا لص

 اهباصاىرخاو سد تلي بنز هلاهسهو ىرخاو نوعع# تن ةناحرو ةيطبقلا ا

 | 'ىئثو بوب سما حاكتلانا ةلخجابو «قالطسقلا بهاومىف همامتو ىبسلا ضعبيف |

 «ل ؟١ ةشرب )

 نعكاردتسا (ىكلو)

 موصارب هلبقام نوعكم

 ةرانو ةرا' ىا «رطفاو

 هيف (دقراو ىلصاو)

 ندبلا وةدابعلا نم لكلءاطعا

 لؤالا قملا مدقو هقح

 نما صعب ىف ىعن هفرستل
 ضعب ىف ىلصماو مايالا
 اهضعب ىف ماناو ليالا
 ىا (ءاسنلا جوزئاوز

 را مك

 قلطلانالوانهب هجوزت
 لمكلاد رذلا ىلا فرص
 ىلاعتهللا نال بهاوملا فاك

 بكرو لاحرال نوقلخ

 اي ةوهشلا نهفو مهف

 ىلا جايثحالا ميف قلخ
 ماعطلا نمدنال هنا ايماعطلا

 نبنملاجرال ديال كاذكف |
 ببسو حابم جوزتلاو | اهوركمناكناوىوقلاقوشلاىاناقوتلادنعبجاوو لادتعالا لاح ةنس.حاكتلان اف

 هب لصح هلال ةدايعال |

 امرجحؤيو [ريهنم انزلا عفد

 َ وكلا و ةقفنلا نم ىطعي

 حرش كلملا نا ىف اك
 مجااصملا :



 نباىاك ىنسب نيلماعلاوىب نبدنقملا نم ىاا 4 سيلف) اهب :هناهتسا اهتع ىن ض عاواهكرثىا ©؟ىنس نع بغر نعل

 لقا نم ىا ئه سن ةلاو لجو سه 5 1 ةعر ليم ىتاس نع أم ىا بعرزنو بهاوملاؤ و كلما

 حرص دقفه رفكل ىتعيرش

 دك ان اك

 هد دلإل لات مرافطا صقل
 ديراناف هسلاوع ةحر

 اهنم ىلوآلا كرت ةبغرلاب
 انا هكضخ لا كرك

 نا الا رفك الف ةممزعلاب

 || ةصخرلا ىفهقح ىف ىل والا

 ضيقت هللا هلم

 اعف تلخد ذا اهدصق

 ىهتنا هيف اهل لخدمال

 ىتاس نعسغرنُف هلرق *

 هنع بغرلاَس هرخاوىلا

 هيف بغرو هدرمل اذا

 هجوب هيلا 2000

 هته دارلا ولع هنايو هيلا

 كار نع رخ زلاو ديعولا

 مالسلا هيلع هب ءادتقالا

 سيلف ىتنس كرت نم ىا
 ىب ايدتقهو ىتقن رط ف

 قيفوالا ىف اك ىتعيرشو

 «ىناسنلاةياورفف دازو)
 نيعشلادنع رك ذام ىلع

 لكل مهضعب لاقو )

 ةياورلا هذهو م

 قاكتلاا ناحل 2 1

 مهددع 0

 لاقم السلا هيلع هنا ءاحو

 لكاو ءاسنلا جوزتلاودعب

 نا ىلع هين هيفو معللا

 هيلع هناو هعابتا دشرلا
 مهتدع ليزبو مههاصع هنال ىرخاو اند دابعلابعفنالا و ىرحالا وىلو الا وهام الا لعفتال مالسلا

 امه زومرملا ناخشلا جرخاو بهاوملا ىف اك

 ١ اهيونانعو ه«اهنع ىلاعتهللا ىض ردشئاع نع « مخد معللا لكآال ىهضعب لاق وأ ىاستلا ||

 | داراو ةيراج فلاو ةوسن عبرا هللجر ةصالمللاىف لاق +هموا زوجيال بوغرم
 | ةلثسلاهذهلقندعب ىوانملالاق رفكلا هيلع فاح لجر همالف ىرخاةيراحىرشدنا |

 اال 8 111 ق ونام جورت ةدارادتع دحا ةمالول اذكو ةيفنطلا ضعب راكا نع ١
 أل| ةدابع حاكتلانا فلتخا مث ٠ نيمولمريغ مهناف مهناميا تكلماموا مهجا وزا ىلعالا

 | نيققحلا ضعب مالكن ع موهفملاو ثيداحالاهذهلاثما هيلع لكشف ةدابع عيبضتلبالوا

 ١ ننسلإ لقثا نمحاكتلانا لعاو «بابحسالادنع تابثالاو بابحسالان ود ايف عنملا

 هعوضومم هناف ارجا اياضقلالزجاو اعفنرومالا عاو ءاضق قوقل بعصاو الجت |

 قزرلاوى غل بلجو تافاآلل ةضرعملاةروعلاّريس هيفو نيسحن قاذللو نيصخن نددلل |

 | لاق كك رثو ضر_عاىا ©« بغرنف ف ىوانملاىف اذك ديحوتلا لها داوم ريثكتو

 لهانم سيل ىنم سيل ىنعف راقكساو ةناهتسا ريغل كرتلاناكنا # ىته سيلف ىتنس

 رفثكي ذئنيح هناذ ىىقدصما نم سيل ىبعملاف فافخسالا لجالناو ىتعيريش ىف ىتَدنرط
 0000 07 0 دس وحن ثيداحالا ضعي لصاخل فانم ثيدحلا اذهلثم لبقناف + |
 نشارفلا ىلع ءاسنلاب متذذلت امو اريثك متيكلو اليلق هضل عاام نول ول هللاو |

 مالكلا اذهىورو دضعت ةرحجبتىنا تددول هللاىلانورجت تادعصلاىلا متجرملنو |

 1 ىلاعت هللاىلص هللا لوسر ىلص ةريغلاثيدحىفو +حداوهو هسفن ردا لوقيوم

 كيذنم مدقنام كلهللارفغدقو اذه فلكتتا هلل يقف هامدق تئفنت |ىت> !دوهيلع

 |" لع ناك اهنعىلاعت.هللاىدر ةشئاع تلاقو اروكش ادبع نوكا الفا لاق رخأتامو

 . ىتحال انلق + قيطي ناكام قيطي مكياو ةميد ريو هيلع لاعت هللاىلص هللالوسر

 . لاوحالا عبج باعيتساو تاقوالاموع قارغتسا بجوتال ثيداحالاهذه وحن نا

 ١ ثيدلعا اذه دوصقمنع جراح سيلوهو اهبماتغالاو تاءاطلا بناح ةبلغ اهتاف

 || هللاىلص هعبتنعو هنععفربناو صاوملانم اهضعب نوكينازوج هنا ىلع هنيعلب
 1 تم روتىتح هلكل بالا بصي ناكل يق ءاقلا رست ىف ىراقلالاق + سس و هيلع ىلاعت

 , هلوةوهو هعتنم ىلعو هيلعدب ففخامنآرقلانم هيلعهللا لزءافما.قلا لوط نم هامدق

 ||«ناو«قشتلنارقلاكيلع هانلزئااممط *هلوق اذكو *ىنداموقتكنا معيب رنا «ىملاعت

 ”كرفالاوريغلاقحتيوفت ةبنىموةيطملا ىهىتلا سفنلا رارضا ةبن م ىهنلا نمد وصقملا

 || "هيلا بوغمحودمن هتدابعادعاقتلاو ىلاعتدللا ىلاعاطقنالاو اهناوهشو ايندلاتاذل

 'تادابعب نيفاكم اوسيل ماوعلاذا نيداعلا بسح ىلع ةتوافتم تادابعلال اهب دقو

 17 ةياورى دازو 8نيبرقملاتائيسرا ربالاتانسح ةبترم. ىلا لصي نا ىلا صاوكلا

 هنابو هيلا هجوت هلا بغرو هدارا هيف بغؤرو هدرب ملاذا هنع بغر

 (هنا)
 اهنع هللاىضر ةشئام نع ) 6 م خ ) هلوشب



 نع هماق» نوصل مركلا هلعف ناش ثلذو 0 او. قرت نع نكت هناا الأ لعوم غلباوه (عنص]) ناشلا ىا ولا

 دابعلا نع ايف (هيف صخرفإ) ةدابعلانم لمبام كرتك داصتقالا نم (أ بش [سو هيلع هللاىبص هللالوسر) ثيفغلا

 اتلاناو ىلا واتاموعطملا بانل نك حاملا كي ايا نمكاذريغو مب اصللاشل نا ىاك جوزتلاوراهنلاب لكالاو مونلالثم

 ىلصالا ديدشتلاىف اونو هيف صخرملا نع موق كرثو دعان ىا 6 موق هنع هزنتق ) ةرخافلا ةسبلالا ن :سيللاو

 ( بطف )اؤاطخلاما اوباصا همكح لاصفتسال (سو هيلع ىلاعت سيق[ :٠١ ]فس هلا ىلص ىننلا) هزنتلا.(ثالذ غلبف)
 تي | ريغل ةيطخا هذهف 1 000 1 تت تما

 عنصلاىف اه لعف لقب مل لبق # سو هيلع ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر عنص هلا ©

 ةذيذللا لك املا نم هلعل ليق # أيش ر كفلاو ىوّرلاب هنال ماكحالا نم'

 قلعت نم وا موقلا هزت ةنيرقب ميظعتلل أيش ريكت نوك نماما ثاذ لوقا |

 عفرل و افيفح ة_صخ رلا كح ءا يدل أ 0 هيف صخرو 2 هب عنصلا :

 هللا ىلص هصخرو هءعزص ىذلا ىلا نعىا ه6 دنع عشماىا * هزئتق #3 حجرملا ٠

 نيل سفنال اعنم و ايندلا نع ضارعالل اراثبا ةباعصلانم # موق سو هيلع ىلاعت |[

 0 / 1 4 صخرو هةءئصاع عانتمالا ةباصعلا نم روصت فيك ليقناف »* اهاوهو اهتاوهشنع

 مهلعل انلق + هتفلاح نع اوهنو هتعباتع اورما دقو سو هيلع ىلاعت هللا لص هيف
 انكم | ' 3 لا 2ع

 مهل دا 5 ١ رك ذيسام رهاظ هم :اليملناو ىوارلا نهصخر ظفل هديؤباك ه ولعفاهف دمي زعلا اون
 نال مهنيعب مل ثالملا نبا ىف اك

 هو>ررقاام راكنا هداه

 نيففوسكلاو نيديعلاو

 ناش: هل سعا ناسسللب

 ا (لاعتّنادمخ)

 ازا كل !!تافسب! هيلع

 ءادادعب عمث) ماركألاو

 مدقتام هلروفغموموصعم هنالمالسلاو ةالصااهيلع هب صتةكاذنابباوللااماو 2

 هي تالذ غل 00 ريغلل هزاوج ىضتسه كالذذا صخر ظفل هع اليالف زخ ًانامو هبنؤم |

 3 اىعلاممجخ اديدش ابضغ بضغف لبق * سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا هزئتلا

 هناشب ماقهالل كلذ درجللب .نيفوسكلا و نيديعلاو ةعمبا ريغ ةنطيلتا نم «بطخقإل ١

 ا 0 لاقمث# ناشىذرما قلطمىف لب هتبطخ ءادتاىف هتداعىلع 6 ىلاعت سادمخل

 نب 0 0 مردعتلا وعضفتلامدعل ريكشتلاو لاحلالابلاو ىضب وتلا ناكنالل ماهفتسالا# ما وقالابام
 0 ىذلا #8 ةدئاز ماللا لق # 'ىثثلا نع# نودعابت .# نوهزنت 98 مذلا نع اينحن ٠

 00 قيغبتل نومزتلم مفاو قم دوخه مهعاضواو مهلاعفا عيجج نا لاملاو كدمتصا '

 اا هود انزل )»© مكللانوعضم ىلع صرخلاو ةغلابملاوا راكتالاةرامال مسقلا# هل وفا
 ةدءاز ”ىثلا ىف ماللاو ةلعلا ىلع لولعملا فطع لبق نموه ه# ةيشخ هل مهدشاو © هتافصو 6 هللاب مهلعال ْ

 هللا ىبص هءءادتقالا ىلع ثح هيف هلثهف ىوونلان 58 ةيشملا نك علا كالكذا
 هتحاباق اك جابلاو 1١ نع هزنتلامذو ةدابعلاف قء#تانع ىهنلاو سو هيلع ىلاعت

 هيفو الطاب النوأت الوأتمكهنملا اكن اؤ عرشلاتامرح كاهتنا نه بضغلاهيفو

 لابام لاقيف هلعاف نيعتالو عمجا ىف راكتالاو ريزعتلا لاسر اب ةرشاعملا نسح |[

 هتيشخ ةدشو هب لعلا ةدايزل ببس ىلاعت هللا ىلا برقلا نا هففو هوو ماوقا |[

 مهنا يعاب سانا بيبعتال
 هريسخ لابو ءاددبم امو

 نودعابتب ىا(نوهزش

 ىاهتفص (هعنصاىذلا)

 مزونل لكم ملم "تن نع
 جوزتلاو راهنلابلكالاو
 اههوت هلاق كاللاناىف 5

 ىكوا سي أ كلذنا مهم

 قلو نا زو-<و م4 ظ

 رهلعال ىتا هللاوف ) "ىثال ةفص ةلخا نوكيف ىنءملا ثيح نم ةركتلاك هب فرعملاو ىنهزلا دهعال *ىشلا ىف ماللا
 ١ بسح ىلع اهنال ( ةيشخ هلرهدشاو ر) هءارحو هلالحو هباذعو هباوثوهعاعماو هتافصو هللا تاذب ىا (هللاب ٠

 ىلاعت هللاب هلعىف تانكمملا نم مالسلا هيلع هل لثاع الو ءالعلا هدابع نم هللا ىثخ .امناىلاعت هللا لاق افعضو ةوق'

 ىلوا اناف باذنع تاحابما هذهب لصح ولف ةرهغ أ ىفاك ىلاعتو هناه# هلذيثخ مهدشا هنا مرجالف هبهتفرعمو
 كالا ناىفاك هتعت اهنال ةيشلنا ىلع علا مدق اينَع و رتحانا ٠
31 
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 هل زنم !هعنص ق هل عابتالا نع مهلودعل مهل اليزنت هلا نيكس كك مناوناو مسقلاب هدك | هللاب ىهلعال ىلا هللاو هلوف

 نولعتالام هللا نم عا ىنا هللاو ىنعي + حامر رهف كع ىننا +دحم راضراءنالف ءاج +*.عاشلالوقهنمو +راكتالا ديدش

 ىتعاطو ىعمس نع نوجرخم ىتبرطو ىتعبرشو ىتنسىلع نوثمتالو هعنصا ىذا“ ىلا ف ىننودتقتال مكلاباف
 (دخ) هلوقت ام«أزومرملا دوادوباو هحمص ىف ىراخلا يرخاو + هلل اعاطا دقف لوسرلاعطب نم ىلاعت هلللاق دقو

 ىاعت هللاىضر ىناصتلا ءاهف ءاف اهدعب ةشحلأ نوكسو ةلمملا ءاحلا متفو ميلا مذب ( ةفيعج ىبا نع )

 ةلعىتلا ( ىلآ ) وهو اهربخو ريمضلاوهو نا سانبب ةضرعم ةّياءد ةلخجا مالسلاو ةالصلا هيلغ هناإ) هنع

 ,ىلاغت هللا ىلص ىنلانا ىور + ضعبلاخا رهضعب لعجىا ةوخالان« ةلعافم ىهو احا ولا“ تفل مالسلا

 ,ناكوةاواسا ادن واعملا وةاخاوملادقعا ودقعف ه6[ ١4 رح راصنالا و نب رحاهملا نيب خ ١" ةنيدملا ىلا رجاهامل إس و هيلع

 ىباعصةلمهلاءاملا عفو جلا ضب 6 ةفيسجىبانعإل دوادوناو ىراضلا# د خا | تام سنار اكو اذ
 ضعبل اا مهضعب لعج ىا ءاخالا نم ضاملعف © َجآ سو هيلعىلاعت هللا ىلص هنا

 ةنواعملاو احا ؤملادقع اودقعف راصنالا ونب رجاهملا نب حاد نس دما ىلا رجاهامل هناىور

 اوثراوتيناىلع اباتكهيف اوشك دحجملا ف ليقو هنعدللاىضر سنا رادىف كاذ ناكو

 ةسجلو نب رجاهملا نم نوعيراو ةسج نيعست اوناكو ماحرالاىوذ نود توملادعب

 مهضعبماحزالا وأ واو * ىلاعت هللالزناف ردب ةعقو لبق ناكو راصنالانم نوعبراو
 لبق ةصاخنيرجاهلا نيب ةرم ةاخاؤملاليقو الذ ةيآلامذه تن + ضعب ىلوا

 ٠ مالسلاهيلع هللا لوسرىجآو راصنالاو نيرجاهملانيب ةنيدملاف اهدعب ةرمو ةرجمنا

 لئفَو + هع هللاىذر

 هيف اوشك ليق دحجسملاىف
 اوثزازوت نار اراك

 ىوذ نود توملادعب
 نيع_ست اوناكو ماحرالا

 نوعبراو هسه الجر

 ةسجلو نيرجاهملا نم
 راصنالا نم نوعبراو

 لبق ةاخاوملا هذهتناكو

 ىلاعت هللا لزئاف رد ةعقو

 نييوافوع نب نجرلا دبعو نامع نيبو ريبزلاو ةحلط نيب ورعو ركب ىبا نيد
 كوخاانالاق جانف كباضعانبب تيخآ هللالوسرايىلع لاقف ةثراحنب ديزو ةزج

 «'سقفنلا سفناف شخ عيرات نع لقن اذك ةرخالاو ايندلاف حا تنا ةياور ىفو 0

 . ىلاعت هللا ئطر ىراصنالا 4 ءادردلاىبا ع نيب «و#: ىسرافلا هي ناك-نبب مع ماع ردا اواو
 2 ّ 7 7 هذه تّسشف ضعب ىلوا

 هللا ىق ناوخالاو ةيحالانيب روازنلاب دن هيف 4 ءادردلاابا نامس راق ل |ئهنع
 تعطقنا واهليقنأكامّدد لا
 ىبحم تبجو ىناعت هللأ نع سو هيلع ىلاعت هللا ىبص ىب لا نع ذاعم نع 0 3 هنارمملا 3 املاؤملا

 ت و> ىف ةأحاو

 ناس ئا ه6 ىأرف# "ىف نيلذاشلاو ىف نيروازتلاو ىف ركنا ىف نيباحمدلل هاا 3
 اهتامال اهنايث ىلا وهامنا هرظن لبق ةقلحلا ةلذبلا بايث ةسبال#ةلذتم ءادردلا ماا |... 0

 0 9 0 3 ةاخاوملا تناكليقو *هتثروو
 زوحعاهناوا ةوهشلاوه عنملارادمناوه برقالا لاوقا ةلعئاروا ةوهش نع الوا ا

 ديعب باح او ْضغلا هبا لوزن لبقام ىلع لملاو ةوهشال الحم اهنوك روصتال || . كان دكت ةلماخ الأب لياطلو علا دنا لود, لبقام او ةوهث 00000 ا او

 (لاقف) ءاورام اذه ىلعلدبو ةرج#لانم ىلوالا ةنسلاىف ةنيدملب راصنالاو نيرجاهملانبب ةرمو

 !ناقعنيبو ريبزلاو ةحلط نيبو رعو ركبىبانيي لس ودهيلع ىلاعتدللا ىلص هللالوسر أ لاق رع نبا ثيدح نم مكاملا
  كباعح ا نيب هك ىل اع هللا ل وسراب هنع ىلاعتهللا ىدذ ر ىلع لاقف ةثراحنب ديزو ةزج نسو فوعنب نود رلادبعو

 سفنا ىف سيما ران اذك نيرجاهم مهاك ءالؤهو ةرح لاو اندلا ىف ]تا ةياورىفو كوخا انا لاق جان

 . عماج ىباتكى هتلصف اهليصفت ماع وجت امصملا فاك قنيلذانملاو ىف نراازالاو ىف نيسلاحلاو ىف نيباصملل ىتبحم



 تهاوملاق اك ةءلعىأر وا ةوهش نعال هيلع وا اهل دن ندى :ىلعال اهباوثا ىلع مقو.امنا هرظنو ةنهمىا ةمتلالاذأا

 كوخانملدب (ءادردلاوها) ىلاعتهللا ىف «كوخاتلاقفإ) هلت لذبت ىذلا كماامىا «كناشامرل الاح (اهللاقفأا

 لاف ا ك1 .ةدانز (اماعط) ناسا ىا (هلمنصفإ) هلزن٠ (ءادردلاونا ءاخل ايثدلاف ةجاح هلسيلإ) لنا فطعأا
 ىلع هل وشب هعم لك الا كل رث نع رذتعاو (لكهللاقف هله رقف هفيض هي[ ١٠ه ]وح م ركيلف رخ لاهو او هللاب ع نم وي ناكل ١

 هلسيل ءادردلاوبا كل وخاتلاقف قي ةقللن ا ةلذبلا كالت كسبل هج وامه« كناشاماهل اقفل |

 ليم هلسيلو اههاطحنم ايش عمجالو ايندلا نع ضعادهناىنعي , ايندلا فةجاح |

 ه«لاقفؤ# هيلا همدقو هفيضيل »6 اماعطدل عاصف كظهلزنم 6 ءادردلاو.ا ءاخ ههاهبفةذلو |

 ىتح لك آب انااماإي ناس هي لاق مئاصىتاف لف كدح و ىنعي 6 لكدل لف ءادردلاونا |

 لب ارجا راظعاهناف هرطاخلل ابييطتو هفيضا امارك! هعم 6 لك أفلا ىتم 6 لكأت |
 هدعإ 1 باوثو هلعنمريخ نم ؤم اة ينو مويلا كلذ باوث هليل تاوثلل فعاضم أ

 لبق كالذلعل ىباكعلابهذم ةدعاق ىلع لكالاةبابحسا هيفو هيخا رطاخت نييطتو| ا

 ليللامايقا * موب ءادردلاو ا بهذ ليالاناكالف 9» قافو عضو نوكيل لاوزلا ا
 كلذك سيل انهو مونلامدعب نوكيام دى#تلا لوقا دجمتلل ليقو الصا مونالب 1

 هنمال الاثتما مانف ف مونلانمسضاح ما كنزو ىلع هي من 9+ نامل“ 6 لاقف © |
 ايف مان مث 96 .نالس هللاف ليللانم ه6 موقي بهذ مث 98 ةوخالا قوقل 0
 ىنعم هنوكل رهظا لوالاو ىناثلا هفصن ليقو ريخالا هثلث دنع 86 ليالا رخآآ ناك ّْ

 لاق »© ىتأي اك رحكاايس ريخالا ثلثلاىف ةدراولا راث آلا ضعبل هتقفاولو رخ 9

 ريسافتلا ضعب ىفام ىلع سو هيلع ىلاعثدللا لص لاقدقو فيك دجمتلل © ن "آلا نالس !

 قا نا الولو اهفامو ايندلانم هلريخ ريخالا ليلا فوجىف دبعلاا مك رب ناتعكر'
 ىتح ليالامايقب يصوت ليربج لازام رخآ ثيدحىفو مهلع اههتض رفل ىتما ىلع

 ليالالهاىتارادلانايلسىبانع فراعملا ف راوعىفو نومانبال ىتمارايخنا تننظا

 يعل هبشي ”ىش اندلاى سيل ,هضعب لاقو « هوه ىف وهالالها نم. ةذل دشا مهلباف

 ليالا لهال لجاءباوث ةاجانملاةوالح نم ليالاب مهب ولق ىف قاتلا لها دحامالا ةنملا

 * هلوقو * اليقموقاو آطو دشاىهليللاة :ثاننا * ىلاعتهلوق درو ليللامايق .ةقحفو

 اماقفؤإ امايقو ادحح# مهب ران ونس نيذلاو هلوذو «تايالا عجاضملا نع مهبونج فاحت

 حرسشىف ْئ طرقلا نعليق, مشع ىنثاىلا نيتالا لدقو ةعيرانق رهتلا 2 انلصو

 ثيدحلا هطءاف ىئنلأسي نم ىدانملاابف ىدان ىتلاةعاسلاىهو لودالاىف ىتلاةعاسلا

 ءاعسلا ىلإ انر لزني اهفو رجفلا علطي نا ىلا لالا نم ريخالا ثلثلا.ىف 'ئهو'

 كابر هنوكل 6 كبرل نا نال هللاقف قف كانه همامتو ىونعملا لوزنلا ىلا ايندلا

 0 | كش نال ةعاطلا 3 0 اقمح كيلع 2 هلل نا نود هراتخا اذلو كلكاو.

 ! هيلع منا نع

 ىناببلا افايتس | قرط

 ناكس ىا( لاق متاص ىنافز)

 ةدب نم ءابلا( لك اناناام

 0 ار 1 دكا اقل

 ناله وا ةيزاحام

 لك دعب اهتدايز عحدالا

 لعاف مسا لكآو اههنم

 ناىلا (ىت>رثلك الا نم
 6 لكاذ ىعم لكأت )
 ناس كلا
 لفنلا ف فيضلا ماركال

 هباوث لوصح نم فال

 1 دلو داما كال
 هلل نا لص اخ

 رطفلا نوكيل لاوزلا لبق 1

 ىفإك قافو عضوم هيف

 © ليالاناكالف ) نرصفلا
 وا بهمذ ) هلوخد ىا

 ةالصلاب (موقيل ءادردلا

 (لاقت)الصامونلاك يو
 دلل ءادا( مل) ناس ىا
 ةقئاوملل هيف (مانف)هقح

 طورش مها نم ىِهو
 ىلع من هلو5و ةقفارملا
 مان نم سضاح سا كنزو

 مث)) لع بابنم امون ماني
 لبق ةالصا( موش بهذ

 ىا:(لاقف) ليللا تفصن
 اماقخإلءايقلا تاقوا لضفاهنال(ن ل ا نإ

 راطفالا نم هب مما أم ةيكح نوب (نالحهإلاقف) اهلبقةي وضاملا ىلع ةفوطع ءامهلعف نم رابخاذب وضام ةلخا »ع 2

 هيلعتلخداملادك أت اهداعا (ناو) ميظعتال فن ونثلاو ةعاطتسالا ردق هتدابع ءادا (اقحكيلع كءرانا) مانملاب
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 نوكيام مانملاوبارمثلاو ماعطلانم اهئاذا نم (اقحكيلعإل هيلاىونعملا كريس ىف ىلاعنهللا ىلا كنيطم (كسفتل)

 ايقلاب (اقح كيلع ) كمدخو كدلو وا -21>]ه»+ كجوز ىا (كلهال ناور) اهمايق هبل صحب و اهماوق
 نم كيلع مهل بجيام ءاداب

 ماا ربلا لاصيإو ةنؤملا

 اد مهروما حالصاو

 ىلاعت هللا لاق ىرخاو

 اوق اونما نيذلا اهبا اي

 اران مكلهاو مكسفنا

 نء(قحىذ لك طعافإل
 حلاصلاف ( هقحا ركذ

 هنم هب ولطملا ق وقح ماق نه

 لوق هلعتيف ةقاطلا بسح
 ىلعو انيلع م السلا ىلصملا

 (ىتافإ نيا اصلا هللادابع

 هيلع ىنلا ) ءادردلاو ا
 ىنالىا (هلرك ذفمالسلا

 ىا (كلذزل مالسلا هيلع

 ىنلا لاقف) هلناللاقام

 ساو سلع اعز هلاووم
 ةحدم هيف « نامل“قدص

 اهبيسب هقحلت للاذا حدملا لها

 صاؤتلاه فو هوحن وبحي
 ىلع نواعتلاو فورعملاب
 عوجرلاو ىوقتلاو ربلا
 اههوتملاو:باعكلا لا

 ماكحالا نم ناسنالا هلهجي

 ف تارا نارك لذا
 هللا لاق نيف راعلل عج ريف

 رك ذلا لها اولئساف ىلاعت

 جرخا و+نولعنال تتكنا

 ىاسنلاو هصيخت ىف ىراخملا
 (سخاللوقبام#لازومرملا
 نيسلا لدب ميملاب سن ىفو
 هللا ىض ر سنا نع+ سم ىأ

 دهعلل هيف ماللاف ىوبنلا دجمملا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر .لخدلا هنادنع ىلاعت

 بك ارلا ذا « اقح كيلع هه تادابعلا لاج-ا ليمح ىف كتطمىهىتلا © كسفنل

 ةدورضلا عفد ردق ىاعمانملاو برثملا ولك ألان مقا ثللذ ءادامزليف هبكرم ظفحي
 لثع ىوني نا ىغبش نكل ماني سفنلا ق> ءايحالولدللا ف موقبهّللاقح ءايحالف

 6 كالغال ناو 8 اباوثو ارجا هل نوكت ىتح تاءاطال ىوقتلا تاحابملا هذه

 اهبكشاعم نسج نوكيو كيلع اهتنؤم مزات ىتاوللا كئابرقاو كدالواو كتجوز
 مهةاساوملاو مهروما حالصاو مهلاربلاو مهتتؤم ءادا مزليف اهلع كلاح ماظنناو

 ىلا بججاولا نم كلكشمو تواقتم قللاو مح رلا ةلص اذكو  اقح كيلع هي

 4 قح ىذ لك## هبرومأملا عبات ىمالاذا ابدن وا ابوجو  طعاف #9 ىلوالا
 ءادردلاوبا هي ىتافؤ# هللاكبقاعيف هعنمم هللثثالف عرمشلا هنيعىذلا# هقحوؤم ةثالثلا نم
 لعل هلم ناس عم هتصق ىا # كلذ ركذذ ميسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا 0

 رهاوظلو ريلخان ع عنملاهماهمال نال“ عيذنص نم هرطاخ ىف كش وحن عفدلاما كاذ

 'ىلا برش. هناوا ماقهالاثيح نم تيشو ديك أتلاماو مايقلاموعىف راث آلا ضعب
 ذاهتجا هيف سيل مالسلا هيلع ىنلا هيف ناك ىذلاناكملا ىف ايم ةوبناانامزو داهتجالا

 ىنلالاتف وه نيقيلابلطي ءادردلاوباو نظال ديفم نالس عينص ناوا ةمالانم ايس

 مالسالايف همدقتل مالسلا هيلع هنمناطس عذا 6 نالس قدص ميسو هيلع ىلاعتدللا ىلص
 ءادردلاىبانود تيبلال ها نموه مالسلا هلع هيف لاق ىت> مالسلا هيلع ىلا نم هبرقلو

 هتداراىف ءادردلاىبا عنمىف نالس مالسلا هيلع ىبنلا قيدصت وه جاحالا لصإف +
 ثح هيلع درب نكل ىباكلا بهذم جاصصحالا لحم لعجن نا دعب الو طارفالا

 سو ىلع نبدلاف ناوخالا ثح ثيدحلا اذهىف ىا هيفو مهفاف ىلوصا

 بابحتس|و ريملثاىف دايقنالا بوجوو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو ضعبل ضعب
 ةاخاوم ىلع ثحلا هيفو هسفن بناحىف قمحلا مهف ناو رباكالل ىغاصالا دايقنا

 لبق ناف + هسفن» هتمدخ ةمدن لب راازال روزملا ةفايض بدنو نيملاصلا ناوخالا
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هل ريرقتو ليللاىف مايقلا مام نع نال عنم رثالا اذه لصاح
 ىلايالا لك ءايحا ءايحالا ىف لاق + ميياثملا نم ريثك هيلع امل فلاخت اذهو سو
 فراوعلاىف لاق ةاجانملاب اوذذلتوتادابعال اودرحن نيذلا فلسلا نم ةعاجب قيرط

 نا هللادجر ةفشضىبا بأد ناكهابشالافو نيعباتلا ثكا قيرط لبللا لك مايق
 رثالا اذهنا لعل انلق + مياشملا رئاس نع ريثك هلثمو ءاشعلا ءوضو» رجفلا ىلصي

 مدعل ءاهتنالا لاح فاليسلا تادامو ةدايزلاب ررنضت نءو ءادتالا لاحم صنم

 .ناديهلكلو لاقم ماقم لكلليق اك مهلءاذغلاك ةعاطلاو رهسلا راص لب ,هررضت
 قيرطل, اهلعت نوكي نا نكميو هيلع ءادردلاوا لمح نا نكمي اذه ىلعف لاحر
 شنا نع #9 ىقاسنتلاو ىراضلا «س خو بوجولا وحن داقتعا نظل ةصخرلا
 هي دج ٍلسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر لخد لاق هنا هنع ىلاعت هللا ىضر

 + 6ىا)



 لاقف آل دونعلاودناوطسالا ةيراسلا رضتملاىراوس م (نيتراسلانين دود لبخ ) ةقطام ءاقلا و ةءاحافم (اذافإ)

 لبخ) هناوجىف(اولاق) هليعادلان علاؤس ماللا فذ< ةذنذ' قوةدميدسو هبحاص نع لس هناك لبا اذهلان

 ىف مالسلا هيلع هحاوزاو 8 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا جاوزا 0 نمهنيئم ؤملاما شدعج تل (بنز

 ناوا نيتراسلا هلو وا لوسرلا دج -*ىادهنلإ دحملاءالنوكباما ةنيدملا دم ىأ

 هنيت راسلانيب دودملبح اذاف ه8 مارا دحض ملا هيدا رالف كم ىف هتج وزنكتمل باز

 هلحممدعل راكناماهفتسااما ه6 لبخلا|ذهاملاقف إي دحملات انا وطسا نم نإتناوطسا ىئا

 تب 6# بن, زا لبح 98 للا لاح ن وف راعلا ىا6#اولاق ف هببس نء لأ سب ماهفتسا ةقيقحو ا

 ةوةواهد رح لامك ةالصلا ف فعضلا و روتفلا دنع هن نيعتستا هنطب ر نينم ُؤملا عا شسع ظ

 هيه. تقلعت #9 فعضلا ىنعم روتفلا نم #ترف اذافؤإي تادابعلاو ةالصلاب اهماقشا |

 ءاسنلا ةالص نا لكشي مايقلا ةدارا دنعوا ةالصلا ىف ظوقسلا دنع كلذ لعل |

 ىلا ناو اههراحم نم اوسيل مهلا نيسلا نم رداشلا ناو هدي اك رهشماىف ا

 لمأت مهنم اهلاكفرعا نوكينا مزليف مهنم اهيلا برقا سو هيلع ىلاعت هللاىلض

 طا يال سو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف #3 كلذ لك نه هحولا رهظي ىَس تاذلك |

 لكلا ىا #* هولح #3 بشزاب ىلعفتال ىأا ير تناك كالذ لثم لعشال ٠

 ندو ارا 4 وا اليل اقاطم ةدلقلا هناك: نم دحأ ا ه«كدحا لص 1و هودحر ظاو

 هنوكل ليللاىف نوكي روتفلا ٌمكاذا روتفلا نم ردابت هلعل لبللا مايش اهصخ

 أطو دشا ىه لبالا ةئثاننال هلضف ةركل لدللاىف ةالصلا ةرك ناو مونلا ناوا ]

 ليدسلب رييغت دييقتلاو هقالطا ىلع قلطملا لمحت نا لالا نكل البق موقاو |

 فيلكتالذا هطاشن ردقىلعوا هطاشن لاحىا 4 هطاشن 8. رذعت الب هيلا عجرإال ْ

 ىا هدعقيلفريف اذاف 8 لئاضفلا ام“هلاح ىلع ةقاطلا مدع هل ”ىش لكو قاطيال امب

 ةعاطب لغتشيلو ةدابعلاّ لت نع دعقيلف رهاظلا روتفلا كلذ لوز نا ىلا رخو

 لقتيلف ةالصلانم روف لض> نا الثمل علك نوكيا روتقلاو ةقاسإ ل 0

 لبتابجاولااماو +لئاضفلا ىف اذه نا رهاظلامث راكذالارئاس وا نآرقلاةءارق ىلا ||

 هريخأ:ىلع لمح ناالا ةيلكلاب دوتفل لب روتفال اهنع دعال تادكؤملا اه“ بتاورلا
 ديول الاناسا !تاَدانعلا اسال ادت لعيو هنقو ءاقب عم نالسكلا كلذ هيفلوزب تقود

 وهو مدحا سعف اذا لاق سو هيلع ىلاعت هّللاىبص لوسر نا اهنع ىلاعت هللاىضر ظ

 هلعأ ىردال سعاب وهو ىبلص اذا كدحا ناف مونلاهنع بهذي ىتح دقريلف ىلصي ا

 ىئروأت ةةلاعماحو ةينامللاو ىتحلا ىف ىضاوراك ه سانيو هيلع قفتم كيسفلا بسلف رفغتسل

 ا مونلا ةبلغ لاح دازلالعل ئوتا ميوارلاهلد 03 مونلا هيلع بلغ اذا هنا[ ا ١

 ديك املا وليلعتلاو ولما و عنملانم اذه ىبنلاعينصنا لكشي ن كل حيوا زلات ايم ىشبإ ا

 مث دليوختش ةحيدحو
 ةشئاءمتةعمز بن, ةدوس

 ةصفح مث قيدصلا تنب

 عيل تكل نباارعا تنل
 مارق ه1 دخان تنيز
 ةبيبح ما مثةماىباتن ةلس
 ةنومع* مث نايقس ىلاتنب

 نماماو ثرامحلا تلي

 اهب لخد نم نهاذع

 لخدب ىلو اهلع دقعوا

 دقف هلاهسفن تيهوا اهب

 اريثك اذالتخ ا اهيفاوفلتخا

 عماج يصب لنك قا اذك

 اذاوزثةمئدمات ول وصالا

 ءافلا جحفب 2« تزف

 تلت اى فشق زفلاو
 (هتقلعت ) ةالصلا نع

 ةن ا لوزيا

 ةدهاحمو ةعاطلا 0
 ىنلالاقفإب اهيلع سفنا

 مودع لاعبا لص

 ب رش ىذلا جمل انيس

 باوثلا لصحيو هكواس
 هنم راكتا (ال) هماودل

 اهلعف واهء:صا م السلا هيلع

 ةفوذ#لا ةلخلا ماقم مئا
 ةعزصلا تال: ىه لعفتال ىا

 ةيشاح اك كاذ دعب

 (هولح) هداز هجاوخ

 مكدحا لصي 1 ف رظلا ىلع اد ةّرفلادض وهو رو سسلاو حرفلاوه (هطاغن ددأ لصضيل) نيتي راسلا نا

 هلوقو قم هو !١|ىفاك مود || وه ودقريلف ةياورىفو دعقلف ةلاطلا كال: هنع تبهذ اذافىا (دقعيلف زفاذاف) هاش لاعا

 ىذلاداصتقالا سيف ءاوسهيف سانلا وىهلب اهيلع روصقمثالذ ناالهيف مالكلانااملاماعهب“ ىع هآ كدحا لصيل
3 ' 7 

١ 



 ظ جرح خاو*«بهاوملاىفاك لقنا واهم ودا ىلاعت هللا ىلا لامعالا بح اف دياعلا هيف ماسي ىذلات أدلا نود هيلغةموادملا نكم

 سو هيلع ىلاعت هللاىلد هللالوسدر نا -01195- هنعهللاىطرسنانءع(د) هلوشب هلزوءرملا دوادوبا

 4 مكسفن نعود دقبال

 لاعفالاو ةقاشلا لامعالاب

 هللا روم الاف ةيعملا

 عرسذشلا اهب كدبعت ملىبلا

 رهدلا موصك ركل ةجحر
 لازتعاوهلكل.لا ءايحاو

 نع :اوفعضت الثل ءاسنلا

 قوقملا ءاداو ةدابعلا

 كلملانب افا ضئارفلاو

 1 مكيلع هللا ددشنت )

 ىهنلا باوج بصتنلاب
 ناسنالا ىري ىلاعتدللا ناف

 هسفن هيلع ى ركام ىلع

 هل مسيو سشو ريخ نم
 تك ةددلا قيرطلا

 ىطعا نماماف ىلاعت هللا لاق
 بهاوملا فاكنيتالاّقناو

 لكارستا ى نم( ام وةنانإل

 دوولا نم ةفناط ىلا ةراشا

 اوددش نيذلا ىراصنلاو

 د مهسفن | ىلع

 ةررتكلا 0 ا رلاو

 3 هيلع ىتلا

218 2 
 «مهسفنا ىلع اوددش )

 ةرقب حدب اورما نيح
 اهنسو اهتولنع هولأسف

 اهتافص نه كلذ ريغو

 (ددشف) كالملا ناىاك

 مه سمعا ناب (مملع) هللا

 دع ف

 ةدحا وَدَرَد هبالا ةفصلا كلم

50 

 باعيتساو تاماطلاب تاقوالاقارغتسا نوكي نا مزايف ةمرعلل ىهنلان وك ىضتق

 اشلاةدام وه اي تادهاجملا عاوناب اهرهقو سفنلاباعتا لب تادابعلاب لاوحالا

 ةيادبلاب صتخم اذ نا باوجاو*ىال مظع ”ىث وهو افرص امارح تاداسلا

 اهنوكلو تاذابعلا سرا باعتالا مدعل ةياهنلالاح ماشملل امو سفنلا ىلع هرسعتل

 | ىلعا ةودلا تيب لهان نماهس ةودلا راوثاب رون نءةيادبنال دعبلاةياق ديعب تاعيبطلاك

 | تايعرششلاىهنلال وقا +ةيوقعلا بج ونىتلاةم رار 0 ارا كاان

 | هبجو لعل لطابال ءوركم ميتتف امزال افصوال ارواجم هريغا لب هتاذل نكي مل نا |
 | هلثمىف ىهنلا نا قيقحتلا لعل ةءرملا ىضتش الف رواحم وهو َةقكااوه ىهلا
 ىلاعت هللا لص هررق ولف عيرشتلاو مياعتلل وا ةم را كالت موزل م دعب داشرالاوه

 نيءلوصالا ضعب بهذم اوه "ا تود ولا مهوت اعرل كلذ معلا دعب سس و هيلع

 ١ نم هتيقيك لعن نا انيلعو هيلع بحاو 5 نأ: نم لو_درلا لعف ىف

 نينا نع #8. دواد ونا # د 2 لمأتف دعب 0 ثدلاو ةحاألا

 | 96 مكسفنا ىلع اوددشتال لاق [سوهيلعىلاعتهللا لص هللا لوسر نا هنعيلاعتهّللا ىضر
 موصك عراشلا ند هجم مكيلع عرش مل عل ةيعصأا روهالاو ةقاشلا لاعالاب

 10 00 00 .كل كالا داع لق 0 ايحاو 3

 ولع 3 ىلع و لاق اهمامتال بجومو 00 0 لاق 0 4

 قلطملب هعورمشب مل م سل تبواطملا ذا بي رقتلامثعن ه هيفام ال م لامعا

 | نالسكلاو ةلالملل صوم ديد_كثلانانم هيلاراشيام برقالاو اسنج 0
 لاش نا نكميو + ىلاسك اوماق ةولصلاىلا اوماق اذاو نيقفانملاىف ىلاعت همذ دقو

 هيلع ىلاعت هللا همح وا ةجل مع هع ىلاعت هللا هعفرام هسفن ىلع عض و ال فاكملا نا

 دوهملا نه م كبت اوناك # اموق ناف آي ىلاعت هتقدص فلكملا لوبق مدعل ةازاحم

 ل يو مالىبلا هيلع ىسميع موق ص طا نه ا اذه ىراصالاو

 ةرقبإ ًاتهريسفتلاب صيصخلاو اقلطم ةيعصلا تاضايرلاو ةقفاش || لاعفالاب ا

 ه«ددشف# قوسلل قانم مهوت اك امتريغو امنسو اهنولن عا ولآس ني لد ا

 *دعل اوتاول هدححو ىلع هب اوفلكتام ا اب © ملعوب لوعفملا انب ىلع وا هللا 1

 رهاظلاوه اي ةرملاب لص اذه لهو ه.رومأملا كَريل ةبوقعاا اوقحت#ال هنم صقنا

 ةعيرسشانلبق نم ةعيرشن ا ىلع لدتسي هو راركتلاو رارتسالاب وا مالكلا قالطانم
 7 مهاباش وف نيدوجوملا ىراصالاو دوولان« ةفئاطلا كالو انبهذم وه امانل

 ىنعم انه هلعل ىراصنلا تدب ةرهوك ةعم وص سوماقلا فا عما وصلا ىف## نيلوالااباش

 قالطالا وموممتلا "اوهةينابه رلاورايدلاظفا نهدافتسملاذااضيا دوما لماشلا زاجلامومع

 ١ (رايدلاو) مهناميامدعل م هالاذرل ءاع :١ثالذن وداهب راشأ تال 3( كالا نبا ىف اك اب هذ اهداح الع الآ 58 حاص هب مل

 نوددشنلا ةدوجوأاا ةعاجللا كلتا( عءاوصلا ىف مهاياقب) بهاوأاىق كالبس ىلضا لب لوقعلا فمض ىف ثانالاكرهف



 راد لاّسو ربد عج (رايدلاو) ساأرلا قيص ىراضالل ثان ىفذفو هعموض معَ عماوصلا ىف مهاياش مهسفنا ىلع م م 03 4 5 17 ١

 اوعدتا ىا 6 اهوعدتا ) هدعبام هرسسفشن لعش بصن ( ةئابهر إ ريثما جتابسفملا قاك انا فورا
 ىلاةبوستملا ةلعالا ءا رلا حب ةينابهرلاو دحاهلبةلعفيمل ديدجىا عيدب ”ىثبىتا اذاعدتا لاق اهوعدتبا ةيئابه

 ءاسنلا ةطلاخعو جوزتلارتو ةعمطالاب ذذلتلا كرتنم مملع ةيئابهرلا كلت انض رفامئا (مملع اهاننتكامإ) عب هللا
 اهناوعطقناو اهوعرتخ الب كألملا نبا ىفاك تانارمعلا نع 4115 ]- ةديعبلا عضاوملاو لابجلا سؤرفف نطونلاو

 : || ىف ةفلابلا ىه ىواضببلا نع لبق *« ةيئابهر 9 راد عجب # رايدلاو أ
 فواناىف غلابلاودو نايهرلاىلا ةبوسأم سانل نع عاطقنالاو ةضايرلاو ةدابعلا

 مهسفنا دنع نم سانلا نع

 عراشلا هعرمشام لم“ أ رين
 بهاوملا ىف م” دايعل ||

 هللادجر نالعلا ل ا

 نااعيمتلا) 1ع رصم |, ةداغا ريبعتلاف اهوث دحاو اهوعررخا ه اهوعدتا #9 نابكرو بكارك بهار |

 ها هلوشامهزومرلا (| لبق ن٠ اًواح مهنا ىنعملاو نزافلانع لقن ةلالصض عدتبلازا مده دقذا مذلاىلا أ

 تلازضار هووهقانع) ةنتفلا نم ني راف ةريدلاو ناريغلاو فوهكلاو لابملا ىف ممهرت ىهو مهسفنا أ

 لوسرلاقلاقهناهنعىلاعت || ماملا ىف نشملخا لامعتساو حاكتلا ل رثو ةدئازلا :ةدانغلاف قاسشلا مهسفنا اولجو |
 ملسو هيلع ىلاعتدللا ىلصدلا يك مادو هن ايهرلا انض رفام «اهانبتك املي ثالذ نع للقتلاب سلملاو بتربقلاوأ |

 ةراشالا(نيدلا اذه نا || قاطمىن ةيضرفلا ىفننه مزليالف اهلبق امل ليلعتلاك ةلخجا هذهنا ىنلال ليقناف * |
 دوم#لا نيدلاىا ملظعتا ةفلاحلا موهفم قبرطب لع اذه انلق + بابحدالا وحن ىلع اهؤاش زوجت ةغاطلا

| 
 عجب وهو نابهرلاىلا ةبوسن٠ اهلاك مضلاب تئرقو ىثخنه نايشلناك بهرنمآ|

 مالسالانيدوهو هللادزع ةنداحو ةعقول درب النا هلم داع هطورش نءناو تاك ىلئاش اود ةيقتلاو 1

 ةنلا مضب 6 رسب ) || ىتءلاريغ ضرفلانم دارين زو< هلا ىلع ةصاخلا ةعقوال اذه ناكذفو ةصاخلا
 ىلوالا ةلمملا نوكسو | ىلاعت هللائذر ةريره ىلا نءؤف## مخول ةعاطاهن وك انردق وحن روهثملا ىعرمشلا 1

 ةيسنلاب ربل ىلع قيما وهىذلا ميظعلا «نيدلا اذهنا مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هلا هنع |

 اهيفامل نايدالا راس ىلا ]| هللادبرب ىلا_ءتهلوق ىلا عملت هيف ةلوهسلا ىنعع رسعلادض ه«رمس## مالسالانيد ْ

 تالا يصل ن* | اورفتتالو اورشبو اورسعنالو اورسي ريغصلا عماجلاثيدحرىلا ةراشاو رسسيلا ركب |
 نيدلا اذهف الحي ةفاشلا | هال لات اذهاو لالخالاو رصالانم ةقاشلا بيئاكتلا هه نإ 0 ١

 ا

ْ 
 هيف ةقشمال ريست لاف 1 هيدا 5 ل١ دفنا دل يسملا ة مللا 7 1 نا

 قوهيحساأ دمى تقعل 1 - 00 5 5 47 || نيدلاو لعاف دحا ظفل «هبلغالا دحا نيدلاوه ةعصاختلاو ةبلاغملاىتعم ديدشتتلا هيلز ىلع نع ارا ل ل

 نع ءاضنلا ةيقنلا ةلهدلا
 دادساا نه ليقو هموق ادددست هددس نم اوهوق ىا «اوددسف# داشيل نروشا |
 ةدايز الب روهالاف اوط_بسوف ىا طيرفتو طارفا ريغ نم باوصلاوهو صالاىف |

 كنع هللا ىذر سابعنبا 2 1 . 8 18

 ل ا 0 لاق هنا هجر وهلا َّك 3 ل نا ىلإ بالو دادس ل فا لبق ه«اونراقو# ناصقنالو ل ١ : اىلا اه راق لاه نأ دعس الا 3 3 *اضقنال هآ

 ىلاعتهللالاقو هدنس»ىفدج-ا مامالا هاور ةلهلاةسمسلا ةيفنلالاق ل 5١ ةقيرب ) ىلاعتدللاىلابحا نايدالاّكأ

 «نيدلا داشيناو) هتافيفحتو عرشلا صخر ج رتب ملكلا عماوجنءثيدحلا اذهورسعلا ركبديربالو رسدبلا مكبملا 1

 ىلع هش هيفو بلاغا زرابلاو نيدلارثةسملاف هرهتونيدلا هبلغ ىا (هبلغالادحا) لعافلاو مدقم لوعفه ب ْ

 نه باوصلاوهو ىمالاىف دادسلا ن٠ (اوددسف) بهاوملاىفاك داصتقالاىف ريخلاو هيلاليبسال ةعاطلا كر دىهتن

 رومالا ىف دصقلاو ةيراقملا اوبلطاو باوصلا اودصقا ىا ةحصف ءافلاو طسولا دادسااف ظيرفنالو طارفا ري

 هنارومالا لكتالاب ناينالا اويطتست لنا ( (وبزاقو )' ثيدلا تيرخ' حرش ىاك نيشان: الل اه ولغألا ١



 ! )ّ ذم 2
 ظ995 |[

 'يثيودحورلاو ةودؤلاب) ثاداب |2١ ليه < ىلع اون وتساو) تالا | ءادلا ١ ل

| ١ - ١ 
 سا ملأ خو . يمس ىن

 مر 0 0

 ىنءلاو هرخا ىلا راهتلا كل وأن مب نيبلاود 0 الاو حاولا ه و 5 1 8 9

0 7 
 41[ ةودنلاو ةهيدع ديلا د

 .نم لاح ةرخالا رفس تارا نو 0 86-5 ؟ 1 اه ايه 6 : اقوال 7 ّق أو 1 1

 دارانم نيعتسي كل ذكليللارخآو حا رلاو هي[ ١07٠١ قع ةودزاا تاو باه داابد رشف

 هللادنع لو.ةلاب كاورسثباو ه ةلعلاىلع لولعملا فطع لسق نه وهف ديدست |

 .كالذناب نبدقتعم ريبغ ةعشرلا تاح ردلاو ةلاعلا لزاملابو هلم تاوثلابو

 « ةودغلاب» مكاسدو مسد لامعا ىلع كا ونيعتسا وي تاءاطلا ىف طارفالاب طو:»
 رسقلاَ ١ نيبام وا ة ركبلا سفن ىه ايو اعلا قو رك لزعملا ند ٍ | ىد

 لبالاىلا لاوزلا نم وا ىثعلا وهو حاورلانم #« ةدحورلاو 8 سا خولطو

 ”ىشب و اضنا اوتيعتسا 0 سووعاقلا ق اذك ائاع وا هق انزال :حرو

 را 1 راملال وا نك ري_سلا ل يقو ليللا] وا ن هريسلا محفاو مضأاب هه دلا نو

 اوحارردا و: راهلا فارطاو ليانا ءان ١ اوملعا ججباسعملا حرش نع لقنامىلع ىئعلاو

 لا ةرخآلا رفس دازا نم لاح هيت هنا لاقنام برقالا نكل تاقوالا راس ف
 لكلا دنا حاورلاو ةودغلاّتقوباهذلاب 05 رفس ىف نيع سناك هناف اكل دن رب ن

 نافاه ريغ ىف ةحارتسالا و تاقوال اهذه ىف ةدادع ]اب ه ه 0 آلا رفد دا وان نع سا تالدكا

 ىاأك قب ارهظالو عاق
 ع دازةحاو+ هنشاح

 هللا ةعاط ىلع اوسعتسا

 مكطاشن تقوىف لامالاب

 ثري مكب واق عارفو

 الو ةداعلا نرودلبتكس

 مدوص#ءاوغابت نومأست

 قداس! فاش هللا نال

 هللا ةعاط ىلع اونيعتسا نعي نيلاصلا ضايرنءو قبا ارهظالو عطق اضراال تباملا | تاقوالا هذه ىف ريسب
 نوءاست الو ةدابعلا نوذلت2# ثيح مكبولق غارفو رك طاق تقر لاعالا لاعت || ى هتادو وه ميرسشو

 ”بصن طسوتلاو داصتتالا ن«هيدصتلا دصقلاو ةياورىف دازوإ# مدوص#. اوءاد ||“ دوصالا لصف اهريغ
 فوذحلا سمالاب موزي اوغاتو# اوهزلا وك فذهلاب جاو لعفشب ءارغالا ىلع

 ' مكتادا ص ىلا اولنصتو مكلاما اوغلبت دصقلا اومزلت نا ىا ردق. طرمشب وا

 ثالث دصقأب ركيلع ريغصلا عاجلا ثيدحىفو + مكلاعال وبقو ركب رىضر اوغلدوا

 ندنكسالا يكح لاقو + ةليضنلادحنع جرخ طسوتلازواح اف ىواذملا لاق تاره
 ثيدحىف و «زع ناصقنلاو تيع ةدايزلاناف روءالالكىفلادتعالاب كرذع الملا اهبا

 ناف هتاباغ ىصقا بلط ءاءداو هيفواغلا ىا نيدلا ىف قم“لاو مايا ريذصلا عاملا

 ضغب ىلاعتهللا ىبص ىنلا ناك دق و هح رش ىف ى وانما لاق *ثي دا الهس هل ءج دو ىل اعتدللا

 ع رااريصةننع | اك الس الا طلال ريخافلكت ةءالال قا ةياكتلا و نيقمعتملا
 || امتع ىلاغت هللاىذر ءادردلا ىبا ىلا نام“ بتك ىلقو + نيدتعملا واغب اوةحلا او

 || رازبلا #« بح بطز ف ىتهوق بدتحا أي ىتمون بستحاف موقاو مانا ىنا

 ]|| هللالوسر لاق لاق هنا امهنع ىلاعت هللاىذر سابع نبانءول نابحناو ىناربدلاو

 . لوعفملا ءانب ىلع * ىتؤت نا بحب لجو نع هللا نا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص |
 ك0 للا ا

 6 «(هصخر) ةيدوبعلا ءادايمايقلا وهو ىلاعت هناض ىه نه م ؟لتبولطملا اوغامدوعءز ل نادو٠ زلاىا لصد ةال مسانلا

 مامالا لاق 5 بعت ريغب

 3 صااضايرفىوونلا
 ا

 © ةياوريف ف مالسلاو
 دصقاو) ىراخما ع

 ىلع بصلاب © دصقلا
 فوذخ#ت لماعب ءارغالا

 اوءزلاىا راركتالاب وجو

 طا رفا ريغ نه ىعالاطسو
 ©( اود ) طيرفتالو

 ردقملا طرعألا تاوج

 صمال اب هناع لولدملا
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 !ىتاربطلاو رازباا جرخاو +لأملا ف دوصتق٠ اوغلبتلاعالا ىف داصتقالا|اوهزلا لالا و بهاوملا فاك ةعاطتسالا ردن

 ىلاعت اردد لاق هنا [يهنع ىلاعت هللا ذر سابع نا نعل تحبط زز هلو مهلز روهر 1| ناك ,حناو

 وعفإل نايمه امهومصفالا ىف تالدكا امم .اىتاثلالءفلاو هية وفلاب(ىتؤ7نا رؤى ربىا6 ب< لجو نعدللا نا اموةبلع
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1 2 ! 
 ب ند كالا ريااىه نوكذ مضب ه1071128#- ةصخر عج عفو مظب (هطخرإالا

 مكملا بيس مايق عم رذعإ ةلوهسىلا ةبوعص نم ركل ريبغتىه ةصخر مج # هصخر# ا

 حابة سام وه ودابعلا راذعا ىلع ىنباملسا ب ولتلا ىف وضي رمال دعاق ض رذلا ةالمصك ىلصالا

 ةعسوتو اهيفرت فيفخ ىلا ىلصالا مالا نع ريغيا مسا نازيملا نعو مرحملا مايق عم

 زالانم ناتنثو ةقيقلان ٠ ناتنث عبرا ةصخرلا ةارااىف و راذعالا باهضا ىلع

 لك عاونا ةعبرا ىهو رسنىلا سمع نه ريغئام لتقو + كانه ليضفتلاو

 ةمناكلالالغالاو سدالان م انع عضوام ىهو 'ظاقسالاةصخرو رفاسلاةصخترو

 بابساو لوصالاىف اك ةصملا ىف هيما لك اك زطضملاةطخرو ليئازعما ىتبا ىف

 صقنلاو ىولبلاموعو لهجلاو نايسنلاو هاركالاو ضرملاو رفسلاةعْبت فيفقكلا

 مالا ىلع منعن ةمعنع عجب همانع قوتنا بح امه ءايشالا ف ليطفَتلاَو

 ريغ ءادتا عرشامىه لوصالاىفو سوماقلاىف اك هيف دجوا هيلع مظقو هلعق دارا

 ةعزعلاو ةعزعلادض ةصخرلا ثيدحلا اذهح رش ىفىوانملالاق *دابعلا راذعأ ىلع ىنبه

 ءوض .!!سيلف دحاو ةعزعلاو ةصخرلا ىف ىلاعت هما ناف ةبجاولاىلاعت هنأب واطم

 مقلالدىف بيرسال هلا كال نيدولطم ام وكىف نايواست» ام هلت ىف 2-2 نهىلؤا

 دامملعلو داصتقالا ىنءي دوصقم ا ىلع ةدلالد مدعل ناببأا اذه ىلع ثيدحلا اذف

 ةق_ثااىه ةمزعلاو ىلصالا زاوطاك لاعالا ىف ةفلناقلطم ةصخرلانا فنصملا

 بابرا قبرط ةعزعلاتلو تدناو ىلوالاب نادالاو طاشحالاك لامالا فبعتلاو

 لكل ل عدو مح ال رع مسلك ىوتفلا بابرا قبرط ةصخرلاو رنوقألا

 ليقناف + ةصخر مهضعب لوقب لمعلاو ةعزع ةمالا هيلع قذتا اه لمتلاو ةميزع

 دق انلق + اهو افت اوحرص دقو امل باوثلاو لضفلا ىواست مزاي اذه ىلعف

 اهلصا هبشملا ىف ديا نم دارملاف ه.هبشملاف ىوقا هبشلاهجو نا ناسبلارعىف ررق

 بيرقتلامامت نا اضيا دريو ”ىطاوتمال ثاكشم ىلك ةبحلا نال اهتدايز هيهبشملافو

 سيلو لاعالاف طسوتلاىا داصتقالا ىنءم وحن ةصخرلانم ديرا اذا روصت امنا

 دقو امومذم طارفالان وك ةلئسملاو ةعاطلاىف طارفالاةمي زعلان وك مهوبلب سيلف

 لحل ات وافن ىلع لمح نا الا غلب الا دجو ىلع لب ىلاعت هلةبوتحم اهتوك تحرض

 ةعرعلاماوعلا تأ واف صاوختلا ةبوبحم ةمزءلانوكو ماوعال ةبوبحم ةضخنرلان وكناف

 ىلع ىنءلالصاصف +نييرقملاتائيسراربالاتنانسح ناف سكملاك ةبوبحم نكتمل هادتنا

 فاكتالب ةلصاملا ةليلقلا ىا لاعالا فخا بح هللانا ثيدملاب جاصحأالاة خالص

 ىناثلاو ماوعال لوالاو ءاهتالا ف نيثكلاو قماح اك ءادتالاناؤا ىفاريثكد لجو
 اذهلو ةعنانع ثيدحلا اذه دنعىوانملااقام برس ىئعملا اذه ىلعو صاوخعلل

 تاكا 31 سو ديلع ىلاعت هللا ىلص ىطصملاناك هبنشا امو ةسدع دو
 نم سيلو بهزلاو لتبلانع هءاعصا رجزيو لالغالاو راصآآلا نم مهلع ايف

 باهصانم ىوانملالاق ةمئالا نم هدلقامريغ بهذم لكزم فخالاب لمملألبقلا اذه

 ضرفلاىف مايقلابو+و

 بهاوما قاكهتيض رفوهو

 اك ىا 2 بحي اك رب ابح
 (همازعىقؤتنا) ىذر

 اهتمالك عرش ىلاعت هنال
 مزعلانا يعا « هدابعلا ىلع
 ىلع مزع ردصم ةعزعلاو

 دج اذا هيلع مزعي '“ىثلا

 ىئذوهلعف ىلع مطقو هيف

 مزعلا اولواوهنع ددزرلا

 اوهنع نيذلا لسرلا نه

 اعف ىلاعت هللاما ىلع

 مهارباوجون ,هو ملا دهع

 هيلع دمحتو ىسومو

 لاق * مال_ىلاو ةالمصلا

 نم مزعلاولوائرسشخمزلا
 للك اولا ىآ لكفرلا

 حوت مهربصلاو تادثلاو

 بوقءعيوقح“اوريهارباو

 ىسمومو بوباو سنوبو
 1 ىسعو دوادو

 ةعزعلاف سوماقلا ىف

 “؟ىثلا ىف دا ةغللا» ىف

 قاو' هيلع ءاضمالاو

 هللا بج وا اعرمسا عرسشلا

 ةتاعولسشملا نمي, هلدلعف

 ةلوهسلاة فالا قةصخرلاو

 صيخ لا نهرمسا رسسيلا و

 ع رسثلاىفو ليهستلا ىنعع

 ىلاعت هللا هففخ امل مسا

 تامورثملا نم ديبعلا ىلع
 اج ا ل ل اس سا ج2 2 سا تس جس عج سس سس سس ص ا ا هس جس ع ع.



 صخرو لما رساىن ىلعة اكل لالغالا ورصالا نمانععضوامىهوطاقسالاة صخر ورطضلاة صخر ورفاسماةصخرو

 تادابعلا ف تفيفضلا ابنا نازعامث هلوصالا بتكىفاك ءركملاو رطخملاقحىف ةاباو رمملاة مرح طوقسكر طضملا
 ةيفروك ذم ليصفتلا مام ورئاظنلا هايشاقاكصةنلاوىولبلاهوعولهشلا ونايسنلا وهاركالا وضرملاو رفسلا ةعبساهربغو

 ضش وشب ملا زوم رملاةمزخنءاو طسوالا ىف هي ١07١ ]- ىتارطلاورا زيلاو لش نيدج- اى ورو *هيلا عج ريلفهدا را نم

 نع «(رخ طط زدح)

 امهنع ىلاعتهللا ىض ررعنبا
 ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا

 كرات هللا نا لاق سو هيلع

 ىضريىا «بح ىلاعتو

 لعفت نا < ىتؤت نا )
 هنوةىفهبحو «(هصخر)ل

 لطلاء رك
 قؤتناإ ةديدش ةهارك

 ريخ فاكلاذ ( هتيصعم

 فوذحم ردصم ةفصوا

 ابح ىا قلطم لوعفم
 لعف هتهاركك اديدش

 ةديدش اهناذ ةيصعم

 ىنعي(عز+)6(ةياورىفو)ل
 نابحن ام رب ةمزخ نبا
 ابح ىا «هتيصعم كرت

 ىلعو هتيصعم كرت هب
 بحل اهيشلاف ةياورلاهذه

 ىلع وىناثلا ىفهنوقلامهيف
 ندا هبنعلا لوألا

 ىف امهعاتجال ةهاركلاب
 هش لع ىهو هد شلا

 طسوالا قىناربطلاىورو

 امهلزومرملا ريبكلاو
 ىبانع 7(كطط )هلوش

 رعوع هسا ( ءادردلا
 طعب ناديعلا دل *هراعش انموىراصنالا

 ه#ةياورىفو عدها ركلب ةريغصوا ةريبك لعافلا بئان مفرلاب ه هتيصعم ىتؤت نا © |

 0001 نط تالادعن ال انالخال الاو راح ةرورضلنا هلصاح ىفاشل
 1| صيخزلادري ناو ٌرئاح ةرورضلنا هدلقامريغبهذم فخاب لمعلاىف ىعبسلا نعو
 . امل اضيا زئاجب سيلف هنديد نوكيناىلا تالذرتك ١ناو هاوهل عبتم هلال 7-0

 معلاىف ىناربطلاو رازيلاو دج-ا مامالا «زخ ططزدح هه ىهتنادشحف ةدايزو ركذ

 هيلع ىلاعتهللا لص ىبنلانا امهةعىلاعت هللا ىذر رعنبان 5 ا ةعزخنباو طسوالا

 « بع لوقعلا ا ردانع عفترا 6 ىلاعتوؤ# هزنتو سدشت يكرابت هللانالاق سو

 ىضرالاك #هركباك هصخر ىتؤتناإ# لماكلاءاض رنع ةرابع ىلاعتهقحىف ةبحلا

 هرخا ىلا ىنؤتنا هركب اك لدب «هتيصعم كرتتنا بحب كوه ةعزخ نبا هيزخو#

 نايا نم لضفلاىف كاز ةصرفلاعم ةوهثشلا عادت دنع اهسديصعملا ل رثنا تلقناف *

 هيبشتلا فيكف ةعاطلا هئيحمنم ىوقا ةيصعملا ىلاعت هتهارك اضياو ةعاطلا قلطم
 ه6كططق# هيدبشملاف هبشلادجو ةيووقا تعمسدق تلق * امهنبب كراشتلل بجوملا

 || ءاطلا لصف كطط محدنلا ضعب ىف عقوو ريبكلاو طسوالا معملاف ىناربطلا

 رعوعهعسا «ءادردلا ىبا نعي ريبكلا ف ىتاربطلاو أطوملاف كلام رسفو ءاطلا نع
 الوا اردب دهش له هلاف فلتخاو رعليقو ريعليقو ماع هعءاو هيقلوه ليقو

 . ةنسىف قثم دب قوت سو هيلع هللا ىبص ىننلا عم ةريثك دهاشم دهش هلا قافئالا عم

 هللا ل وسرنا مهنعىلاعتهللا ىضرسناو ةماماىباو عقسالانةلئاو و نيثالثو نيتنثا

 بح اك هصخرلبقتنا #9 ىضرب ه# بح ىلاعتهللانا لاق مسوهيلع ىلاعت هللا ىلص

 ثيدحلا اذه حرشيىف ىوانملالاق هباقع مدعب هيلع هريس ىا هر ةرفغم دبعلا

 ارصمناكناو هبىدتش ملاعل اه“ ةجاملادنع اهعضاومىف ةصخرلا لامعتسا يخيف

 ةغدب ىلع رضا نم فيكف ناطيشلادنم باصا ةصخرلاب لمعب 1و بودنم ىلع

 لعف نم ىلوا هنا لبق [ك انايحا لامعتسالا هدا ملعل ةيعرشلاةصخرلاب ذخالا ىغبنف

 لوؤم ثيدلتا اذه لثمنالوقا اناو *ةعزءلاةيلضفاىف كشالف الاو ادا ةمزعلا

 ' دنع ةميزعلا نملضفاوهو ةصخر فلنا ىلع حمحدلاءاهقفلا لاق ا" جاشحالاب ديقمو

 ةذخلاؤملا كرت ةصخرلان عا مث +همدعدنع لضفا لسغلاو هاربالنم درك ةجاحلا

  ثيداحالاهذه لثم دورو ناردابتملاقباسلاف لعفلا ةمرحو مردلا مايق عم لعفلاب

 ' هتصخ ر لبنا بح ىئعملاف مرح مايق نم ةئشانلاة م رطلا رهو عفدلزاوملا ناب درج

 (ىنعيزت *ىلامو قداو ديعلا لوقب *اداراامالا هللا ىبأي 1 و +هأنم ى

 060 00 0 0 0 ا 7 ز ز ز ا

 ةزمهامضب 6 ةمامأ ىباو ١) ةلمملاف فاقلاف ةلمكلاب 6 عقس الا نبا) دش ا ةلثاوو «٠ ادافتساامىلوا هللاىوقتو *

 لوعفمللءانبلاب لي ةننا بحت ىلاعتدللا نا لاق لس و هيلع ىلاعتدللا ىل د هللا لوس رنا ,هنع ىلاعتهللا ىطر سنا و )نيهملا فيفختو
 بوبحم دصخرلا ل عفنا ةفرمشلا ثيداحالاهذهن« لعف(هبرةرفغم دبعلا بحت اك لابحاهب سيلتلابدصخ رعجج (هصخرإ



 لف هدبع رذع ىلع ءانب هتمرحليلدماقناوهنذخاوم كريب و ىضرب ىنعي |

 نايناكلمعل ادم نع نم لصاملا طا رفالا ىن ديراولو انهبولطملا طيرفتلاو طارفالاىفذ

 ىنعملا اذه نوك سس ولف باعتالاب ةالصلاف ضدرملا مايقو هموصو رفاسملل عبرا

 مخلي سذجلا اذهنم سيل ماقلا اذه بولطمىف ىننلاطارفالانا حالف اداره.

 ناكَو ةباحكلانامعا رعانموهو هي امهنعرّيا ىطر صاعلانب ورعنهللادبع نع |

 ريبزلا نت هللادبع رمعنب هللادبع سابعلا نب هللادبع ةلدابعلادحا ادهتحم اظفاح ادبعتم []

 ةلدابعلا تامامل ديزنب نجح رلا دبع نع مهنعىلاعت هللا ىطر صاعلانب ورمعنب هللادبع |
 اموي تنك هللادبع لاقو ةباعتلا ىف ىتفب ناكو ىلاوملاىلا نادلبلا عيجج ىف علا راص أ

 لاق هللاوسراب نم تلق تيبلاىف انعم نم نوردت له لاق هتسىف مالسلا هيلع هعم

 كيلع دردق هنا هللالوسرلاقف هللاةجرو لئاربجاب كيلع مالسلاتلق ليئاربج |

 علا قح نولعتول لاقو لثم فلا سو هيلع هللا ىلص هللالوسر نع تظفح لاقو. ْ

 عمدا نال لاقو مكتاوصا عطقنت ىتح مخرمصلو كروهظ فصقنت ىتح متدججمل |

 ورع هونالئسو راند فلاب قدصتانا نمىلا تحا لجونع هللاةيشخ نم ةعمد.

 بلقلاىع لاقف هلبلامو دشرملانايصعو دسفملادعاط لاقف ىغلاام هنع هللاىضر أ

 طوش منهج نم ىلاعت هللاهدعاب ءام ةبرش اسم ةسنم هللادبع لاقو نايسنلاةعرسو ؛

 دعوا ةقلح ىف !سو هيلع هللا لص هللا ل وسر دم ىف تنك ل بععسانعو *سرف.|
 موقلا هيلعد رف سف امهنع ىلاعتهللا ىضر ىلعنب نيسحلا| اب رف ورعن هللادبعوىردملاا 1

 مالسلاكيلعو لاقف هتوص هللادبع عفر اوغرف اذا ىتح ورع نإ هللادبع تكسف |

 لهاىلا ضرالال ها بحاب مكربخاالا ٍلاقف عوقلاىلع لبقا مث هناكربو هللاةجرو أ

 نمىلا بحاىنع ىضرب نالو نيفص ىلايل ذنم ةلك ىنلكام ىثاملا اذه وه ءاعلا |
 لحدف ديعسوبا نذأتساو ابهذف رذتعال دغلادعب ديعسوبالاقف ملارج-ىلنوككنا .| 0
 لاقف سمالاىف هللادبع لاقام ديعسو»ا لاقف نذا ىتح لزرإف 2 نذلحا م( |

 ىئتلتاقنا كلج اف ءامءلالهاىلا ضرالال ها بحا ىنا هللادبعاي تطعاما نيسملا |

 سو هيلع هللاىلص هللا ل وسر ىللاق نكل لجا لاق ىنمريخوهو نيفص موب ىباو |

 تج ردت ىلا ىلع مسقا نيفص موب ناك الف ارع كابا عطاو رطفاو مصو مثو لص |

 لبق مسا مهسبتيمرالو خرب تنعطالو افيس تلاسالو اداوس مهاترثك ام هللاو

 هوباو نيتسو سه ةئسىف نيطسلش ليقو رصصمب ليقو ةكميليقو ماشلاب فوت هبا . أ
 ىلاعت هللا ىلص هللال وسر ربخالاق هنا 98 ةرشعثالثوا ةنس ةرسشع ىتنثا هنمربكا |

 ىنعي لعفلا سفن دصقلان ال لعافلا فذحف سانلا نم دحاو هربخا ىا 6 سو هيلع. |

 ليلدو دهعلامدعل راهنلا عيجج رهاظلا ه6 راهنلا نهوصالهللاو لوقا ىنا 82 ريلغا |

 تايباطيللا ىفماللانايبلا لهألاقو قارغتسالل ةنيرق ىنلاباوجو قوسلا لب سنملا |

 ةدم ىا ه# تشعام تف اك ىل يالا عيجج ىا # ليللانهوقالو 8 قارغتسالل,|

 ا ىلع ةل ال د هيف س

 لعق نم ىلوا هناف انايحاىلاعت هللا صخر ىتأينا ةرخآآلا هيأ ١ ]هع بلاطل قئاللاف ةمزعلا لعفكىلاعق هللا دنع

 ةيشاح ىف مادا ةمزعلا

 بهاوملاقوهدازدجاوخ

 هر ةج رند اهلك هذهو

 مهيلع لهس نا هقلخي

 قيرط كولس مهنم بلط
 هم قروو هه ليهسلا

 امهزوم رملاناكشلاىورو»+

 هللادبع نع (مخ )هلوش

 ةدايزونيعلا حفل و ربعنب|
 نيبو هيب اقرف هرخاواو

 اضوفخمو اءوف م رمع
 بصنلالاح كالذ كرو

 ةايشلا كالا ءافتكا
 (صاعلانبا)نبونتلا نم

 ريخالا ف اغلا تدع
 لعاف مسأ

 ضو كتم وتنلو
 هللادبعو دانتلامون مكيلع

 ناي_صعلا نم

 ىضر) ىباعك ناىناعك

 (ربخا لاق هنا امهنع هلا
 تكسو لوغفلل ءانبلاب
 قاعت مدعل لعافلا نع

 بئانو هنيبعت .ضرغلا
 هللا ىبص هللا ل وس ر /لعافلا

 (لوقاىناوسو هيلع ىلاعت
 نملامتشال در ةزمهلا معني

 ريخاىا لعاسفلا بئان

 نموصال هللاو)ب ىلوق
 «لدلأ قي رئال و .نامتلا
 نونلاوماللابومسةلابدكا

 ىلع مالا اذه ةبوعصل

 ةيردصم يام ) ىشنلا

 (تشع) اهتلص ةيفرظ
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 هللا لص هللال وسر لا قف

 فطعءافلاف( ؛-وهيلعىلاعت

 مصفل اهل لاق و ردقم ىلع

 روهصفلا لوو + موقدنع

 طرش باو-ح تناكام

 اودع ءانك ردم

 تالحل ف ةاروك ذل

 تنازل ىباحلا نعتلا

 وك ذملا(ثاذ لوقت ىذلا

 اك مايقلاو مايسصلا نم

 ئاموذقم زيكا لت

 ثالذ لوقت ىذلا تناع

 تناىباب هلتلقذ) ليلدب
 ءابلا اههبك ادق ىا (ىجاو

 هو ةيدعتا] هيف ديار نى

 لعفلاب ةرهشم ريدقتلا ىف

 انو كلانس كف اود

 ريمضلاىلقنالعفلافذح

 الصفنم لصالا بوصنلا

 هتلق ) قيقحلال « دق ١)

 لوعفملا ف ذح وا( هللا ل وسراب

 لاؤدلاقهدو+وءافتكا

 زعل ىف اك هتلق لصالاو

 6كلذ عيطتسنال كنافلاق)
 ( مه فر هنعسثبلا فءضل

 ربحي امايا (رطفا و) امايا
 نه لصصحام رطفلاة وق

 (قةوم ور موصلاناهو
 ناك ال ومايقلاو موضلا نيد

 هوشه. لاججا ركذايف

 أ
4 | 

 هيأ 174 1-

 ىتاقل' قالتخا دنع روصت امنا اذهناب عقدو ثيدحلا اذه بارطضاب لق ىنايح

 || لبق نا * دحاو ىنَم ىلع هرود رهظي هفالتخا عبشن اذا هنال كلذك انه سيلو

 أ ولخال ناسنالانا رهاظو مزللا قب رو مايقلاو مايضلاب رمعلا قا رغتساب رذناذه

 هذه لاا نا تلق + رذالا اذه ىلع ”ىرح فيكف هنع رهقلل ةبجوم عناومنع

 | ناقكاو نيلار' دم 'رذنلا نان بائسالاةمالثث ىفم' ةعاطتسالا ىلع ةذبم 0
 ١ قليملو ءادالاىلع اتقو نوبدا|فاحول اذهلو ني اداقناا طوس ل 2 ف1(قا بلا

 (نم تايم رهلانال ثن مل ةناخراثاتلاىف لاق راتملا ردلاىفاك رذعي ور نا

 كلذلوقت ىذلات ناي هللادبعل 5 -و هيلع ىلاعت هللاىلص هللالودر لاق: هذ

 راهظاذنع لاش لثم اذه يا «ىناو تناىبابدل# هللادبع ىنعي # تاقف

 عيت نع صالخلاب وا رمل لوط عجار هلعاخلعل ءامد وا ةقفثلاو ةبحلاةدايز

 نام'كلذ نانتا ه«هللالوسرايإ# ةروكذملا رذتلا ريا كلذ ىا هتاقدقؤ# راضملا

 ترن ا ىنعي ةيليلعت ءافلا لعل هي كنافلاقؤ## ذاذاعسالل ءابحالا عممالتكلا ةلاطا لس

 | هلق كياكتالو ةنكمللاال ةرشسيملا ةردقلاب ىا «كلذ عيطت_ستال## كناق كلذ

 ا

 | مهالكاو امالما مهءدقانم هللاذبعنا ليقناف + رهاظلاوهو ةرسسيملابالا ابدنواو

 | اذه ىلع 'ىزخ و كما اذه هيلعؤخ فيكم ةبعص مهاوقاو ارو مهرفواو الع

 عاوبش نكي هخوىلع مالنسالالئاوا ىف ثيدملا اذه دورو زو اناق + رذنلا

 ضتلاةلالذ :قيزطب وا تاغيتسالا زاوج صوخصنلا موع نم مهشبوا ركملا اذه

 راكنالا ل يادىلغ فهملوانل ةعيرش ةشاسلاعئارمثلا ءاش ىلع همه نوكنا زوو

 عئم ىلع ةلادلا صوصنلانم مهفينا زوجي و حسنا

 ىلك نادسنالانا نم. وه امتا ةغاطتسالا مدع هجو مث ىبدنلاال ىوزالا فلكتلا

 تفاولاطملاوهللادبعي ضع - اذهناليقناف + ةقاشلا لاهفالا لم< نا ردقنال افيعض

 كح دحاولا ىلع ىم مي سو هيلع ىلاعت هللا ىلض هللا ل وسر لاق انلق + عيمجلل

 يدا راش مو عق كش الو مكحلاموع ىلا ةلعلاءو.عنم لفل دق هناو ةعاخلا

 ك.-افنا قل ةران «نرطفاوو» هتمث ركشو كالوم قلح ةران ىا « مدن عيمجلا

 ىتوولال كيزر ةعاط ىلا ىوقتلو“ كتيطم اهنال ك_تفن قافراو كرر ةم* نافرعو

 5 ضرنلا مايأو دواد :موصك اهاضفل ةروثأملا مايالا ف مد لاّقينا دعببالو كسفن

 ءاهققلا نضع نا تفرعدقؤ رهدلا موص ىنن ىضتش. اذهنا ىال نكل هيلاراثيس

 موضي. ناك امهنعىلاعتهّللا ىطر سابعنبا ثيدح ىف نكل دواد موص ىلع هعجر

 ةدشئاف ربخ هلثمو موضنال لئاقلا] وشب ىتح رطفيو رطفنال لئاقلا لوشب ىتح
 ءاطىل# هنئوقت نال كسفن ةحارسال #موؤ# اهيونانعو اهتعىلاعتةللاىذر

 0 مهونج ىفاحجتت ىلامتدثلالاق دقو ىلبالا مايقلو دجمتلل هي ةوؤ# كبر
 - لكال ىلادلا ضعي اضبإا قو يطل لج لك يف مل لطاوأ ةيآألا

 لابو

 ىفنا ةغاطلا ىف طارفالا اذه



 ةفعاضم سنجل اهيف ماللا ( ةئسملاناف )) رهشلاموص باوث هك[ !١ هزه تال ل صحت مايا ةثالثرهشلا نم مدو

 ةللالا لك ةماقا نأ ىف ةعفاشلل افالخ ىلآبألا |
 مدور قالا و قفرلاو داضتقالاو ظسوتلا ىلع انرمانال ظاشنلاو ريديتاوفا
 هتقيقح وهىذلاب وجوالال داشرالا وب دنلا مالا رهاظلا رمش لكن ٠ىا  رهشلا نه ْ

 رهثشلال وا ىطرقلانعو ضببلا مايا ىه ةثالثلاهذهناىوونلا نعى ور# مايا ثالث

 ءردانةءل دو ةلواودلرقو ناك ةتدلت ا بانك يال هرخاو هظدوأل |

 6 وي رهشال ةلداعم ةثالثلاف هياهل ثءا سثعب ةنسملا ناف## هلوش كلذ للعوأ| ا

 ةلث هلا رهدلا فيعضتعم ةثالثلا فيرعضت ديرانا لكشب 6 رهدلا مايص لئثموإ# ةثالثلا |

 ص: فيعضتلا اذه ناديراناو اهلاثءا رمثعب اضادتنسأ رهد مون لكذا ةيفتتمأ

 سيلهبا ك-الف رهدلان ود ةثالثلا مايالا هذهب صنلا اذهب

 ناك ولو ىهنلا اذه لثاب ةنسخ نوكيال رهدلاءاضنأ ىوغدو ناإدا 2 موا

 ءاهتفلا نم تمعمام ةظح العاع# بعص ةرشعلاب افعاض. اهباوث نوكيال ةنسحإلا

 ةردقلا نعم ةقاطلانم « قبطا ىتافظ روكذملا هللادبع ىنعي «تلقإ» لمأتيلف
 ه# نيموب رطفا وام رمصخإ هل « لاق كلذ نءإ# هلضف ديزاموا زكاىا «لضفاول

 ىلذفا ىبطا ىنافؤ# هللادبع ىنعي ه#تات# نيمون رطفاو نيهونرص - ةياوريفوأا

 ىذمريلا ثيدح هيلاراشملا دواد مودوهو هاموب رطفاو اموبمدفلاق ثاذنم

 اندنع رادملاو مهدنع كفل

 صصخال هلثعو نكم#

 هحرش ىف ىوانملالاق + امون رطشبو امون موص؛ناك دواد حا مود موصلالضفا

 قوقللا ضعي تيوهغنم نومامو سفبلا لع قدا هلال رعدلاو و0 نا

 بدالا ءوس نمالاسيل هتفيظو مالا هيلع ىلا ديدح دعب ةلباقااهذه ليقناف * :

 لضئائاطا تاديع لوقا كشكل ةعاسس كاد ال مف هلملتلق .

 قب رط ىلع كالذ. سمالا فينا الا ءدرو عيطتستال هلوةىف ىن كي مهو كالذ٠

 مايص كاذفوإ# مولع سيل لبقةتسملاف بيذكتلا نايرجناو هلاح ةياكحلب ةياقثا
 لاق سانلا دبعاناكهناف لسع يا ور فول ق انين ىلعو## ماللاوةالصلا هيلع د واد

 هدا لا ارا ىط هلا

 باوالاو ةدابعلاىلع ةرق بحا_ص ىا باوا هلادبالا اذ دواد اندبع ركذاو"'

 سفنلا ريثأتىف غلبا هنوكل لضنا ناك امناودعبستو هتدابعو ىلاعت هللا ىلا عاج رلا

 لطب. ءاودلا ىلع داشعالا نالو اهزج-الاعالا ريخو بعت راشعالا ف نوكيال# 1

 سانلادبعا هنوك< هقصوو دواد مود ىلع هلاحا انما

 هللا بص لاق دقو 1 موهربص نيب هيف ديعلانالو هع مل ضم اذاوءرثاأ |

 عوجاتلقن اهتددرف ضرالاز و:كوايندلا ناز زخحجافم لع تضع إو هيلع ىلاعتا | |

 هيمايصلا ل دعا وهو تعج اذا كيلا عرضتاو تعبشاذا ؛كدحااموب عبشاوام 1

 ةعاطلاىلعوس فلا ىلع روج هيفسيلاةلا دعهنالو طيرذنالو.طارفاالب.طسوتءهنالا |

 و: لك شتسا ه«مايصلا لضفاة ياو رف ول ةعاطلا ةةكءوندبلا ةوةظفح هيفنالو'

 دعب مايصلا لضفا ثيدحو مرآ اهللارهش ناضءر رهشدعب مايصلا لضفا. ثيدح ||

 راسا (ايلاثما ستكر

 ءاح يله ىلاعتهلوق ىلا

 ايلاثقا رقع هلذ هتسلحات

 ىز الف ةئيسلاب ءاجنمو
 نومل' لال ,هو اهلثءالا

 ةفعاضملابتامملقااذهو
 ةثالثموصىا (كالذو)

 باوثلا ىف رهش لكنمماي
 ريغ نم (رهدلا مايص لث٠ز

 ىفر(ىنات لفل ةفعاض»

 (لضفا قرطا)ىنافد دعت

 (كاذنءرزالضف زك اىا

 ىنعع ةقاطالاو قوطلا

 ىلع ةردقلا وهو دحاو

 ىفاك ةقاطلا مسالا |

 بابشلا حرمشي سوماقلا

 هللاداز داز نمو هنوقو

 امورمصف لاق هتائس>ىف

 ىتاف تلق نيمو» رطفاو

 لاق كالذ نم لضفا قطا
 امون رطفاو اموب مف

 كيرقح نم الك ىدؤيل
 كفن قحو موصل

 رطفلاب كجوزو كالهاو
 مود نهروك ذملا(كلذذ)

 مايص ر مون راطفاوموب
 مالسلا وةالصنا هيلعد واد

 نال (مايصلا دعا ودو

 دا ةب وطرف همي د

 هكرتو ندلاب رضيو

 هيلع ةبوطرلا ىوقب
 ىو دصقلا داص:ةالاف

 مايصلا لدعا لد (ةياور

 مايصلا لضنا )



 ريغقح ىفىا مايصلا ل ضفا مالسلاهلع هلوق لجو ىمفنىف ىراام بسحب ىا (ثاذ نه لضفا قطا ىناف تلف
 لاقفإ عوفرملاثيدعلا ةضراعم هيففالاو بابشلان« هيف تابغرلا ءافعضن هوا ثلذ هلع قشي نيذلا رابكلا نم
 ةعضي وريكيس هنايمالسلا هيلع هلعل كلالو نمامل اقلطم كلذ نم لضفا )موص ال سو هيلعىلاعت هللا ىل هللالوسر

 رحام رطفعم موصلا درس نم لضفا ه7 رك ذامله فلتخادقو هءابشللاؤساالاح هيلا هجوت» وهاع

 ماياو نيد_علاك هءوص

 هب تشب ملو قيرشتلا
 ىد الاال وىلاعت هللا قح

 بهاوما ىف نال و هيفف

 هللادبع ىا « دازو )

 نافإل هنع ©« ةياورؤف )

 هظفطل (اقح كءلع كل دس

 هيام هلموقتو راضملا نع
 تارسشو .ماعطوم ةماوق

 (كجوزا ناوزل مانمو
 مصفالا وه ءانلا فذح
 ةفعض هملةأ رتل قامتاقاو

 اق رفضنا رفلا ىف ن.يصست

 (اقح كيلع نيج وزلا نيب
 اهنيصح وا هتققن ايم وقت

 ناورزلاهت ةع قدح ءاداو

 نوكسو محن (كروزل

 بكاروبك رازعج

 اقح نيئازال ناو ىا
 ٌرهَدلا ءونصَب تلعتشا انف
 مهعم 1 نا 7 زاب

 مهةح عيضيف دتمنوذأسف

 راو رولا سوفافلا قو

 هلا لاشي نورارلاو
 عجباودحاولاهفىوتسي

 برعلا نم معسل ليق +

 الا لعف ىلع لعاف عمج نا

 قيفوتلا ىف كموقو متاقو روزو رئازو بكرو بكارو بعصو بحاص نازوا ةعبرا

 ةقيرطلا راشعاب دواد موص ليضفت ناب بئجاو + ناضمر مظء:لنابعش ناضهر |

 قفو اذكءريغفف هتقيرطنم لضفا مرحلاىف دواد ةقيرطف نامزلا رابتعاب ثيدملاو
 مر لانا وا مرىلال ضف رعيذا لبقنابعش ثيدحناب ناثدملا قفوو فعضو عج

 مرهم |الفن رهشالا لضفاىوانملا لاقم ناضءرلاعت لضفا نابعشو الالقتسا لضفا

 هيلعىلاعت هللا ىبص ىلا راثك ١ هضراعيال ونابعش مث مرطلا رهشالا ةيقيم بجرم

 هللا دبعلاة ىا 6 تلق #9 ىهتنا ضراعل هلعلوا ا راع اعادلال عت نود دموص عنو

 اصرحو تاماطال ةبنغر هسفن ةوق ىلع هداقعال # ثاذنم لضفا قيطا ىناف

 ىلع ليق ناف # كلذ نم لضفاال سو هيلع ىلاعتهللا ىلص هللالوسر لاقفإ اهلع

 ”ىهنمهلا ىلع لدب امازتلا مايصلا دعا ةياور ىلعو ةشاطم مايصلا ل ضفا ةياور
 ”ماقملااذه لثمىف ماللاب ىلحلا عجلاذا كلذنم لضفا موصلا نم درفالو لضفلا ىف

 ف.كف ناسللا لهانم هللادبعو قباسلا درفلا نعم ىذلا لضفا اذكو قارغتسالل

 'قامدالا وح ىلع قارغتسالا لمحت ةعاطلا ىلع هصرال انلق + مالكلا اذه ديعي

 رهدلاءوصو ةدايزلا ةيلضفارخآ صن نم مهفل هلعاوا ىباطلل الاس وهأك ىفاضالاو

 هللادبعب هصاصت+ا ىلع ثيدحلاكالذ اولهحو درمملا لضفىلا مهضعب بهذ اذهلو

 ةياورىف دازو © درسلانع ةزج- هلل مالسلا هيلع هناب كلذ دباو هانعم فنمو

 ايثدلالامعاب موقتف هتيم و هتوقتنم هؤاطعا كيلع مزليف «#اةحكيلع كدسمل ناذ

 ةأرلاىلع جوزلاظفل قالطا تعم دقو كتجوز ىا 6كجوزاناوإ ةرخآآلاو
 كيلعإ# ةنللا كج وزو تنانكسا ىلاعت هللالاق هتأرمالجرلا جوز حاحتلاىف لاق

 حلاص دلو ءاجراو اهتففن وحنىف موقت نالو ىتزلانء اهنصختأ ”ىطولاب  اقح

 بكرك راز عج نوكسو حتنب © كروز ناو ف هتدافو جوزتلا ةمين“ت وه
 لج |ولا ءاوتسا ىلا ريشي نورازلاو رئازلا روزلا سوماقلا ىف لاق بكارو |

 ناف «هعملكالاو ةفايضلاب سينأتلاو ماركالاو ةمدخلاب 6 اقح كيلع 8 عملا

 كلذ نم ٌركا لعفاو قوقملا هذه ىدؤا ىنا انه لوس نا هللا دبعل نك لبق

 ةلعلاناو ةلعلا ثلنت ءافتناب مكملا كلذ ىئتنيالف ةلعب كح عرش اذاهنالصالاانلق +

 رفسلا ةقشم لاوزب لوزتال رفسلا ةصخرك هصخشلال مكدلا سنمل عرش دق

 ةيهنملامايالاالا هيرهدلا موصت كناوإف لوعفملا ءانبلاب «ربخا ملاىرخا ةياورفو#

 (أرقتو)
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 [ ربخاملازت هللاق و هيلع هللا ىلص هنأ ع (ىرخا ةباور ىو 0 هساناو هدعم لكالاو همارك اب «اقح كيلع)

 'ىلبع عش نامزلاو ةزيثك ده هنربع مش مملاعلاةدم لصالا ىفوه ليقود.الا لبق 4 رهذدلا موصت كنا 0 لووفملل ءانبلاب

 اهيف اهموص لحت ىتلا هءايا بعوتست ىا بغارلا مامالا هركذ ةريثكلاو ةليلقلا ةدملا



 سه[ 11/1/12

 اهففالاو مدقتامريغ رخآربخ ريمللااذه# هللا ىنابىلب تاقفؤإ# لجاكءالضلا ىف اهلكألا

 ةءارقال مايقلا كانه روكذملاناو لعفلاال رذنلاوه عقاولا ثيدملا ردصىف:مدقت

 هبابساىعادت اه“ *ىثلا ىلا برشامنا ىلع له ناالاةءارقلا وم وصلا لعفانهو نآرقلا

 ىا «كلذ. درا ىناوإ# ةءارقالمزاتسم هناكهمايقناو ”ىثلا كلذعوقو ةلزنملزنيلا

 لضفا نايئاب ىلاعت هللا ىلا ابرقت #اريخالا هه ليالا لك مايقزو رهدلام وص نم لك |

 ايندلا,بلج و ءايرلاك امش دم الب بام: ًايشال كلذ ىف: نع .ىارعتتسا و كحال 1

 ه«نآرقلا أرقاو# هللادبعل «لاق## ةياورلا هذه ىف ىا ارفوي قللناحدمو

 رهش لكىف نسحالاو لاوقا مثلا قح ىف ةبنقلا نع لقن 6 رهش لكفؤ# مالنا ىا
 #« عبسىف هأرقافلاق كلذ نم لضفا قرطاانا هللا ىناب تلقو هللادبع 46لاقؤللب ةم

 ىلا راشا سو هلع ىلاعت هللا ىلص هناكف ه6 كلذ ىلع دزتالؤإ# اهلايلو مايا .ةعبسىا

 هنردق ىلع بتارملان ٠ امهنيبايثصخم و عبسلا ىلع دازءالو رهشلا نم. ص#الف. هيفرط

 اذهف ةرششع لكى أرثا ىرخاىفو نيرشع لك أرقا هلوق ةدايز هديؤبو هطاشنو

 ىهنلااذه ضعءب لاقو نوريثك هيلعاك ريغلا ن. محلا نوكل ةهاركلا ىضتقن ىهنلا

 لكف مت ردو انس ا متللا ىف ضعب راتخاف+عاطقنالافوخو قفرال

 عبراو ليالاىف عبرا تارم نامث ةليلو موبىف مندا دروام ركا ناقتالافو ةليل

 ضعءب نسحو ةَقُخ مث نيتتح مث اثالث مث اعبرا ةليلو مو.ىف متللا مث راهنلا ىف

 نم هقشال ىذمزرلا ه-*“ ثيدلل كلذ نم لقالا ىف هركو ثالث لكىف ملل

 ثالث نم لقاىف نآرقلا أرقنال دوادىبا ثيدح ىفو ثالثنم-لقاىف.نآرقلا أرق
 ثيدحلاىف ثالث.نم .لقاىف ةمراا ىلع ةلالدالا قازرعلا نع ىواسنملا,لاق نكل

 ثيدلا لعجو ال وةا*ةءارقلا ميرحت مهفلا فن نم مزليالذا مزحنباهيلا بهذاكلوالا |||

 دحا وربخ هنوكلاما ذم رلل هترج نكمت لنا وها ركل ةجن وكي نال صن هلانابب وا رسفم ىناثلا|

 ريما نمرثك امزا كشالليقناف+مزال فصوال .رواو ريغلا ىف ىنءإ هش. نوكلوا»

 حرشىف ىراقلا ىلع لاقانلق اهزج-ا لانعالالضفا ثيد ىلاعت هللا ىلا حا وهف»

 ثيدحلا اذه مالسلادبعنبا مهشلا نعرك ذلا لضفب قلعتم . ثيدح ىف نيصللا نصاسا
 ىلء ىلاعتهللا رج ؤي لب. تادابعلا عيجج ىف بعتلا ردق ىلع بترييال باوثنا ىلع لدا

 سيل ةءارقلانا رهاظلا الصا مونالب #4 ةليل لك # رظن هيفف هلكل يق < نآرقلا'أرقت وو#

 ثيدحاماو فرشلا ىفةبنرلا توافت ىلع بترتيب باوثلا ناف ريثك ىلع رجؤياملبلق لمع
 ىهتنا عراشلا نم صن هيذ نكي مل امىلع لوم د مص ريدقتىلعف اهزجا لامعالا ل ضف

 رشف مهضعبو عبسلاوه» مئايوفاوةباعتلا ءابظع نعىورملاو ءالعلا زبك |لوقا مث +
 ةفينح ىلا نعو نبتسم ةنسلا ف صقن النا ىغبن نيف ر اعلا ناتسب نعو+نبرهش ىف ضعت"

 نعو.رذعالب نيعب رانمرثكا اريخأأتلا مهضعبه رك وناءرقلاقحكلذ.ىدؤي هللادحو

 ةءرقلا بادآةياعر ليص# ىلع صاختالا فالتخاب فات كالذنا ىوونلاراكذا

 (ل " ةّمرب )

 مايقلا ف(نآرقلا أرقنو)
 اهنبحت(ةليل لك )ةالصلاب

 مون ريغ نم ةالصلاباهعيج
 هللا ئخباب ىلإ تلقفالاهنمءزج

 دصقا مىا(درامل ىناو

 نم.روكذملا ( كاذب رب
 «ازيخالا) مايقلاو مايصلا
 ىلاعت هللاىلا برقتلا ىا

 هذ هو هلاوث زرحو
 ىلع ةالل نع ةل-جلا

 ا علل نا تاوحا
 بهاوملا ىفإك هنع هيربخا

 تاياورلاتالت فىا «امفوز)

 هيلع هللا ىلص ىنلا لاقرب

 ىف نآرقلا أرقاو) 0

 نامز لوط ىفامل « رهش لك
 ردنلا نم نكمل نمنارقلا

 اياياع العشا و اين
 اهستافن واهرذاح صانتقاو

 تلق لاق ) ةيصفلاىف م
 قيطاانا ىلاعت هللاىلاب
 رك اىا( كالذ نملضفا

 ىف ءأرفاف لاقإ اباوث هنم

 © كلذ ىلع دزاال عبس

 هدعب ردصب الثا بانطا

 هفالخ نسما بلط



 ا
 ْ : ' ٍ ٠

 هللا ىلص ىنلا ىا لعافلل ءانبلاب ( ىلع ددشف ) لامالاةدايز بلطل ديدشتلاب «تددشف )ورع نبا ىا «لاق)

 هيف ماللا » 034 لاقو 2 يا هن ضرغلا ق نعت ماس عل ديدشتلا هنم ردص ىذلانع تكش و ل وعنملل وا ع هيلع

 رابخالا قف و ىلع صل بيغمنع هن 107 1- رابخالابة روعملا لس لع س و هيلع ىل امن هللا ىبص ىننلا) غيلتل

 رعتال ىا (ىردال كنا)

 (كرعشا لوطي كالعلزب
 ل ان يح قاعم ةلخلا

 ل| نم عقاولاءاحرلاو
 هنا الا نيقيلاىلع لوم

 نوفلأيامب مؤقلا :تطاخ

 اسمااؤماذا كولملانا
 يسلب فخ ةيقما 1
 هناكف ىتيقيلا لعفلا ناكم

 أك لوطي كرع نا هللاق
 نباىا6لاقإ بهاوماى

 يذلا للا ور

 ىللاعتهللا ىبص ىننلا ىللاق

 رمتلا لوط نم 0
 فو 0

 ةدحوملا رسدكب «ترك

 ردقلا ىفاهعصبو نسااىف
 ءابثزا عن تهاوملا ف

 رك |يعسل لع باب نم

 نسح باب نمو نسلا

 ةثلا ريكىف لمعتسي
 لادلا سكب (تددو)

 ىلا تيبحا ىا لوألا
 ىلد ى ةصخ ”رتلس تنك

 مايصب ( سو هيلع ىلاعتولا

 نآرقا مالخاو مايا ةثالث“

 فقمت هتلوهك روش لكف

 البهل سفنلا هحوت و اهب

1 

0 

 ْ ا طسواهنوكلعبسلا ضعبلا رايتخاةل+جابو نيدلاتام#*نم امهريغو تاموكللال صفو |

 ظ
 ْ ا ىنلاو» غيلبتلماللا ليق «(ىللاقؤإ» ناكدق يو ىلعإل مالسلاو ةالصلاهيلع ىنلاىا | 25

0 

 ١ تاعئالاوةقثملا مدعلا اريثك باث الفةداعةريثكلا نين راع هللادنع كلر دق ْ

 ١ [ءلارمشن وحب لاغتشالا ردق ىلع اذكو قئاقدلا رابتعاو قئاحلا ما ىنهملا مهف نم

 ' «ددشف 9و ىسفن ىلع تقيضب سف د, دشنلاب# تددشف# هللا دبع ىا 46 لفت قهتابا ورلا

 نعرابخالا لببق نءاذه ليق# كل رعب ل وطيكالعل يراد سس اا الص

 ىعل ليقع

[ 

 صقنيفكاعناصقتل كٌواحر صقنيف هذه ةزكلا نع روعتف 1 طداسم معلا

 ا سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلا ىل لاق ىذلا لف نسلا ىلا ترمصف ف هللا دبع #4 ناق ف

 | هيلعىلاعت هللاىلص هللاىنةصخر تابق تنك ىنا#تدبحا # تددو تربك الث

 ا هتعانق مدع ةئيرقب عبس ىف مدللاو دواد موص وه ةصخرلانم رهاظلا سو

 اهتافةفللا ةن رش رهشلاىف متلناو هثالثلا مايصنم ,هوتام فعضيفلوالا بتارلاب

 ىلاعتهللا ىلص ىلا نييعتذ ىلاعت هللا نم الا سد ءادتب ا مكملا عب رسشت يق ناف ”نيلاتحلا

 / لوصالاىف رقت ردقانلق «روصتف.ك جولاىلا فقوتزلب بتارملاهذهىف ودلع

 ا |0007 1 0 دلع لات هللا لص .هيأرلا ماكحالا ضعبىلاعت هضيوفتنا

 ١ رابخاكولتمريغ جوو ماهلاب زو وريغلا هممفئالاع ناءرقلا صوصننم همزوحجو
 ا ةدابع موزلب رعشب قاشلا اذه ره اظنا لكشب نكل ا !|هذه قوالبق الك

 ا كرتزوحالإف هءدع رهاظلاوابقاعم نوكي اهكرتوا هجوىلع اهبلع ةموادملاب ةلذان

 | تددوءهلوةلعج نا نكمي واذه عناوملا روهظدن دع ف كم كر ءهرفصق اهيلعما ذوداع ع

 َ نهمدنولااود وىلاعتهلوةك ىنتلا نعم نوكي 1 ىنعم :دولا نوذد كنا تكف ىنعم

 ْ مالسلاو تالصلا هلع هند ماامر 3-5 ىتأي هنع ىلاعتهللا ىذ ر هللا دبع ناك فن ونهديف

 | هلدصخر 1 لواى ىوقلا فوصو ندسلا ريك دنعف عبسلاىف م هك دوادم وص نم

 1 | هللادبع مازتلا ىلع لدياذهنا ىرط رقلا نع لع ةاموالثم رهش لكن « 6: الث موص و نه

 أ دزتال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل فلاخث ليالا لكمايقو ر هدلا مايص نم لضفالا

 د | هلاوةيلضنالا هلع ىلطي فيكوىبنلا ةفلاخم ىباهك نم روصت في وز

 | اموص # ماصال ةباورق دازوو# كلذ ن م لضفاال لاق دقو صن ةلباقم نع

 كر ب 000 هنابص ىا هلعفل بإوثال هناي ري سفتلاف ىلا هنظي اك باوث ةلك بج

 | ةيهلل مايالا ىو_س رهدلا موسعا ن 4 ذا بسام سيل ةها ركلاب ليلعتلاك 5ك

 | عجن حم. ادملا نع الضف ءاهقفل هلا ضعب دنع راتلانا تفرعدقو ةلخلاىف ولو باثم

 1 ماعك اذهف ةيهنملا مايالا ريغ ىا 7 ديالا ماص نم 3 دواد دعا رهدلا مص 1

 ديالا ماص ند ماص ةلرلدإ اديك ان مو را طفاوموب عوض 00 2 000 5 هللا ىلص



 مكحلا اذه دفب مل هيلع لمحت ملول هلال عرشلا وه صصخخلاو ضعبلا هنمصخ |
 ضرغل الباق٠ نكي ملو مايالا تكلل هموص لومش هللا دبع ديربال ذا اذتعم ايش[

 مايالل موصلا لوم نم ةمذملا لمج نالطب رهظف هع. اقئاو» نوكي لب هللا دبع []

 رابتعاب اذهلاق نم باصا دقل قوسلاق وذ نه مالكلا جارخا وه اضياؤ ةيهنملا |
 روتفو فعض هقحل»النفالاو ةعاطلاو داهللا ىلع ىوقتالو قافشالل قالا موه

 باستك ا موعىف هلوخدلل ضف هللب لوقا عنم هلسلف .قح ٍتوفىلا ىدؤبالو
 انالث لوقلا اذه ررك * اثالث 8 ىرما:ناو ثيدح وحن لومتلو تامرللاضلا ١

 ددع تاوذدلاا 205 نما ”ئشان هوت مفد ذلك الا هجو فلخلل اغرو اديكأت

 رطفا الو ماصال سو هيلع هللاىبص ىنلا لاق امل قفاوم اذهو « نلملا :ز ا

 دوجولو موص هل سيا داشعالاب ةقثنلا مدعل ىنعي ديالا مايص نع لثس نيح

 هنال رهدلا موص هركبو ريدقلا تق نع لقنو راطقا هل.سيل مؤصلا ةرؤص |
 نا تفرع دق لوقا مث« ةداعلا ةفلاخم ىلع ةدابعلاىتبمو هل اعبط ريصي وا هفعضي |

 ورعن. ةزج- لاق نيصتلانمف الاو لاو>الاو صاخثالا فالتخاب فلتخم كلذ[
 سو هيلع ىلاعت هلاك هللا لوسر لاقف رفسلا ىف موصافا موضلا درسا نا
 قئالخو ةثّئامو ةحطوا اضباو ةزمفل رفسلاف اصوصخ هررقف مصف:تئشنا ||
 باجياواقح توفاما ثيدحلا اذه لثم ليوأت مزليف موصلا اودرسن.نيلسملانم |

 ةياحتلا ضعي هم وصي ناك ةعرسشلا حرسش ف لاق نكمانا يهتم ءابآلا لولا رول
 ارش هعمل دبع #ناكو9ه دنع« ةياورىفدازو 9 سو هيلع ىلاعت هللا لص هركتملو

 ه6 نا رقلا نمو## نوكسف مضب هك عبسلا و هدالواوا هتجوز ىا # هلها ضعب ىلع

 ه«هأرشب ىذلاو ف هظفحل هيلعءرركي ه6 راهنلاب #8 هنم ءازجا ةعبسنو ءزجاؤهو

 ءورقملا «نوكيل 8 ليللا ةالصب سف 6 لبللا نم هضرعي ب روك دما عبسلا نم

 ىهاما ةالصلاةءارقنال هليل ةآرقلالهستلراهنلا ىف رركتهنال# ليالاب هيله فال |

 هدارا اذاوإ# عبسوف ءأرقاف قباسلاهلوقا الاثتماهللا دبعنم كلذ ناكو بلقلا رهظب 1!

 ىلع هءىوقتيل 6# امابا رطفا #8 مايصلاةرثكب هفعض دنع * ىوقت. نا ف هللادبع'

 مايالانء هراطفا رادقم ددعو طيض *# ىصحاو © قباسلام الاب الاثتما ةعاطلا

 مسويلع ىلاعت هللاىلص هلددحامب "شف سيل كلذ نا ىنخال «نهلثم ماصو#
 امايادلوةنم داربناالا دواد مايصنم ارخآ هنيعام مازتلا هلقياللالب كيثارملانه

 لمح نا ىغذب لب ليوأتلان٠ برضب موب راطفاو مون موص نهلتم هلوق نءو

 ا

 هداز هجاوخ ةيشاح فاك هتها ركل ىلاعت هللا دنعول باوثالو مايصلا اذه هركي ىنعي ادبا مونلك ماص نم م ونفياللل

 اوفعءض الكل مال.سلا هيلع هنم قافشاكالذلكو لادتعالا نع ه>حورخو هعاصل ةهارك هيلع ءاعد نوكي نا زوحنو

 لاوحالا ىف طسولاو روءالاىفدصقلابا وكس ناهتماىف هضر 110 زطح ناكولاعالاعاؤنا و داهللا مانع
 قلملاا معا رابتعاب اذهو

 ئربنف الاومهروهججو
 اهعيانال هلا! هدفت“ نم

 هكردنالو نهو كالذنم

 مايالا موصي الو روتف

 ىق> هيلع ت وشال وةيهذملا

 حرش ىف اكهب سأبالف
 فلا واو ثيالط اكيي نر غ
 اذنه: ررك ئا (انالث)
 اثلثادبك أت هدك اولوقلا

 هنمديعتلاو هنع رجزلا ىف

 هنع « ةياورىف دازو )

 ىلع )هربكدعب ( رقي ناكو)
 مضب »ع عبسلا هلها ضعي

 ةفص (نارقلا نم 7 نوكسف
 ماللانالهنملاحوا عبسلل

 وغل ف رظ(ناهنلابإ) نجا

 نم لاح رقتسم وا رقي قلعتم

 6 هأرشب ىذلاو ) هريعض

 روكذملاعبسلاوهورابلاب

 هرج اديس لوضوملاو
 نمر هتءارقىف (هض رعي

 لعف هضعم ىا (ليالا

 ورقملا«نوكيل )ا راهن كلذ
 برقا( ليالاب هيلع فخار

 دماىف هدرويف هنهدهع

 مضلاب عبسلا هلوق ليلق
 نم دحاولا ءزااوه

 هللادبع ناك ىنعي ةعيسلا

 مالسلا هيلع هلنيع امدعب
 ليالاةفيظو نوكيللدللا نم كارذ بس و راهنلاب هلها صعب ىلع عبسلاثالذ صصح أرق لايا عبس ىف نارقلا م

 ىذلا نهولا نه موصل «(ىوق نادارا اذاو) 0 هللا بص ىلا قراف 1 كرينا ةهازك كربآلو هيلع كش

 هرطفا ىذلا لم ىا «(نواثمماص و ئه رطف مايا طيض ىا )ع ىصحاو 2 هاوق اب عحجنرب (امايا رطفا) هعباش ص



 «ناكاذ|لقعيالام عج نال تاكوزتملا مايالا ىا نهلث» ممدنلا ضءغبىقو ىرخا راطفاو مون موص مزتلا هنا امل

 اركذاهف ةرثكلا عجب هنم هسكعو ةدحاولا .ةلءاعم هتلماعم تزاح ناوةوسنلا عج ةلماعم هتلماعم ححدفالافةلقال

 (٠ ائيش كرينا )هللوعفم ةمتحلا فيفخت (ةيهارك ) امين همزتلا اع هفعض عم موصلاو ةءارقلاف كلذ لعفيو
 ش ناثيدح ق«ىرخاى ول ه.ءافولاو همازتلا ىلعىا هلع اطبار (- و هيلع ىاعتهللا ىلص ىبنلا هيلع قراف) ىذلا رئلانم

 ]دواد مايص) ىلاغت هللاىلا (ءايصلا ل18. - بحاذا لاق سو هيلع ىلاعت هللاىل< هللالوسرنا) ورع
 ىناشيانءا (مالسلا هيلع

 6بحاو] هلوسرو هللا

 افائتسا عفرلا زاوجونا

 «ةالصلاإ) هبلا ةجاحال
 ىلاعت هنلا ةقلطملا ةلفانلا
 «(مالسلاهيلعدواد ةالص)

 فرش ةلذا لا هن اللص نيدو

 ناك )السلا هيلع هوهاهتقو

 ىطعيف «ليللا فصن ماني

 ءادا هيلوا مكب «هنلث

 رده ةيدوبعلا قدح

 للم الو روتفل ىدؤيال

 لمعلا رسل( سدس مانإو)

 ةمعملاو ءايرلا نم هديعبتو
 لسكلاعفدلو بهاوملاقاك

 ردفلا ةالص ىف طاغشنلا

 هدازدجاوخ ةيشاحىفاك
 دواد اديس ناك ىتعي

 ليال مع مال_بلاهيلع

 فيضصنلا مان ماسقأ ةتس

 ماسق|ةثالثوهوهنملوألا

 فصالا نم هشاث موعبو

 ند ناو وهو ريخالا

 هسدس ماني و فصنلا هذه

 ١ نال قيفولا ف اكراهلاب هجولا رارفصاولسكلا هنع لوز وسم هةونو ليالا رخآ وهو هنمدحا وس وهزو

0 
 أي

 ]| .نا ا هرك هنال كلذ لعش امنا . ةهارك قه هلوق اضيا متيالفالاو هدام هيلع

 .ىنعي 6# .لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلاهيلع قراف ولي ىتلا ةنسللا نم هي أيش كري
 ىلاعتةللا لص هللالوسرنا ئرخاىفو هه مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا عم ةيلع دهع

 ةجردلاة فرو باوثلاةرثكىف 46 مايصلاب> ا نا 8 هللادبعل هي لاق ميسو هيلع

 هي مالسلاهيلعدبواد ةالصوع ةلفانلا © ةالصلابحاو مالسلا هيلع دواد مايص

 #1 هثلثموشب و8 هنم رطش نييعت الب اقلطم 6# ليلا فصن ماني ناك 8 هلوش اهني

 ليللارخآآ نم رخآآلا فصنلاة يقب 46 هسدس مانو 6 .هليقوا لوالا فصنتلادعب نم

 .هريخأت وا مايقلا دقت لمتحو ثلثلاهمانقو نيثلثلاهمون ةلج+ نوكتف هلوا نموا
 ,كللتسفنيف للمال و .روتفال ثيح ةدابعلا قحو دسمللا قح ىطعاف ةرانو ةرانوا

 .ئرج قلطلانالصالاذا ثيدحلا ظفارهاظنم قالطالا اذه رجفلاةالصو ةالصلا

 اذهديقتعقو ءايحالا ىف نكل.لصالا الخ ليلدالو ةنيرقالب ديقتلاف هقالطا ىلع

 ثلثلاموةبو نيخالا سدسلاو لوالا ف صنلا مانهنا هلصاحو+دواد مايقىف قالطالا

 ,ىو نمو .هجولاةرفصو , ساعنلا باهذال بحتس# ليلا رخآ مونذا ريخالا فصنلا نم

 ةهفشاكماببس تقولا اذه مون ناو اهيونا نعو اهنع .ىلاعت هللاىذر ةثئام نع

 .لعل راهتلا] وا دار والى وقت هيفو تولقلابابرال بيغلاب+ ءارونم ةدهاشملاو

 ,قلطملادسةبنا :لؤضالاءانع حرضدقفالاو هيلالصو رخئار" نوعضم نييعنلا كاذ

 ,ةعاجنع ,ةياكح اضياءايحالا فام لكشينكل رئاج سيل محشو ضنلا ىلع ةدايز

 . مهذذلتوةدابعلا هدرتل ليالا لكءايحال ءاشعلاءوضوب يصل نولصي مهنا فلسلان م

 ظ [كلاعتاهنلادج-ر ةتفينح ىبا.بأد وهو ةايحو مهلءاذغ تراص نا ىلا تاجانملاب

 ,هابشالا نم رهفاك فسوبو.ا ىح اي ةنسنيعب را ءاشعلاءوضوب رجال صو هابشالا ف

 ظ صاخنشالا ف التخا ىلع اذهنانم هيلاةراشالاقبسىذلاو بتكلا ضءبىف حرصو

 ظ ٠ .كلذف نيغلا نع ارخؤم مهعرواو ةباعكلا عا نم وهو اذه هللادبع نوك ىئضتش

 ظ | عئانصلا لكلا نء ةقثملا عفدو. عئارسشلا يلغت لجال هنا اضبادجولاف ريشاإك ناديمل
 | «جامونرطشو.امونموصيناكو  ةهاركلاو ةهرملاالو بامياللال داش راللىه امئا

 ظ | للقلب كابللامامتاو_ ماضل ما ود :نابتا ىلع هتلادبع فاح هنا ثيدحلا اذه لداح
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 ١ لانعا ريخنا اولعاو ثيدحلا ىنف ميحتتا ىلع هيلع اهفرمشل اهيءاتعا فللابسرثسكعو ةالصلاةبحأ هجومدقو

 59 ما2|تالذت ةيقدلا وا هحص راعم لداعيال فيعض قاقتلاءاوإز هلدعي ”ىشال هنافم وصلاب كنلع ثيدحو جالضصلا

 ةتاونلا هل لضم امونزطشواموب موضي ناكو)هلوقبلضافلا موصلانييو لك لاحب لعا مالسلا هيلع وهو



 داصتقالاموزاىةدراولاءاهقفلا لا وقاانهت ا روكذملاهذهىا(ءاهقفلالاوقا) با وصلاب لعامل ارو باعتاال و فاعضااويغأأ
 ش نكالاليلقت ةيضاي رلاز وحال) راتخلا رمش( رايتخالا ىف لاق بابلا 4 لهم اذه ىفةروك ذملاثيداح الا قفو للا

 | ظ

 هيلع ىلاعتهللا ىلسهلوقا ةالضلا كرثو بالا عم ا ةيضعملا ىلع نيعلا نوكأ
 هنيع نع رفكيل مث ريخوه ىذلاب تأنلف اهنم ازيخ اهريغ أر انيع فلح نم سوا ا

 انلق + ةيصعمب اسيل ليللامايق :مامتاو رهدلاموصنا كشالو اهّريغو ةيادهلا فنك
 ةيصعملاب هليشكو لوضفملاو لضافلانيب ىرحب لب ةيصعملاب,صتخم سيل كلذ لعل |

 اذه ىوانملاريسفت هديؤيو ثيدحلاىف اهنماريخ ظفل هرعشيو صاصتخالابجوالا
 نيه ةيلضفالا عم مالكلاف هرجل ل ل ذا هلادب مث انيع فلح نم هلوش ثيدحلا|

 ىا بولطملاو طازفالابناح ىن اما ةلدالاهذه زهازوظ نا قب قبسام ةظحالم |

 طبرفتلا ىف نا ىعديناالا بيرقتالف اضيا ظيرفتلابناح ىننب .ىدأت امنا داصتتالا
 ىلا جاتحم ىتح بناملا اذه سف ىف هابئشاال هنإو عرشلاب تك 20 نم .موملعم |

 لاوتاهذهىا «ءاهقفلالا وقاو# رعا هللاو طارفالاىفن بناجوه هتابثامزتاياف تاب ||

 ةاءارم وا بولطملا اذه ىلع رخ؟ليلداما اذهلعل داصنتقالا قىف ةدراولاءاهقفلا |
 لاؤس باوج وا ةمئالاديلقت ماوعلا ةئراو ةنسلاو باتكلاب ,صاوملتا ةبترمل

 سيل هتفيظوف دلقلا اماو نيدبتجلا فئاظو ةلدالاب جاحصحالا ناب ردققما|
 لاوقال ىدابملاو تامدقملاك اهنال اع هنمو دهملا لاوقاألا

 زوال #9 هفنصمل راتخلا حرش 6 رابتخالا ىف لاق ف جئادنلاك ىه ىنلا .ءاهقفلا

 ةعفنم ىلا بكتري هلال *# ضئارفلا ءادا نع فعضي ىتح لكآلا ليلقت ةضايرلا ||
 اهتاغ فولخالا مم سفنلا ملعت ىا ةضايرلا .ناف دمك رمل ةيدؤم' ةلثلق ||

 ىلع ةردقلا مدع ًارطيو ئوقلا فعضت نا ىلا تغلو ولف ةبودنم ةلئضف كرد ظ

 هجو ىلع سفنلا عيوب اماو ضرفلا كلذ لبطعت لا تذئال 'الثم :ةالصلا مانق|

 لاق له ةعاظلا ىلع هبوب ىنابجتتسا هاف تادابعلا ءادا نع تغضيالو رخال |
 ه# كسفننا هه ذاعماي هنعىلاعتدللا ئض ر ذاعا لسو هيلع ىلاعت هللا ىكص ىتثلا

 اذه ماقملا اذه لِثمف دازملا لعل نكلاايذظءاةفالتخا سفنلا :ةقيقحىف فلتخا

 هلوقب اهنع دسحا لك ربعي :ىتلا ىهو هب حوزلا لولح طرسشب .صوصخلالكيهلا ||
 ةيطملا # كتيطم 9 هلوش .هبقع كاذلو ةيعربشلا تافيلكتلاب :ةفلكملا هوانا ||
 اهيلع ةعاطلا لمحت .تناو اهب دوجولا ءاقب نال ؛اهريس ىف :عرست ىا قطمت ةبادأ|

 امب اهتايصو اهتامر كيلع بيف ةيويدلاو ةينيدلا كللا_ضمىف ك|ةلفام هوا
 اهب قف نافل كالرتفدح ور هب لك ال هج و ىلع دسفو .ندبلا ب رخ عا رتل ناف اهيوشب

 ءارو ردق ىلعال اهتجاح ردق ىلع اهرارق“ا بجوبام ةظفاحمو اهحناوح ءاضشب
 ًالثم مايصلا عبانتب كلذو عوبلا نه كي اهعيجت نا قفزلا نم سلو للف اهتجئاح
 ةعاجالا قلطءال اهك اله ىلا ىدؤي هجو ىلع:بيذب باذا نم # اهيدلو و.
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 دنع قاليامتا ثنملان ا ال هةصخ رب لعو هلصخرو مالسلاو ةالصلاهيلع هعنُو
 هادا نع فعضب ىتح

 اهءادا نال (ضئارفلا

 /ةدهاجم فريخالو ضرف
 هلللا ضرف طوقسل ىدؤت

 مالسلا دبع نب لاق اكىلاعت

 لكس ةيسضاعلا قم

 كالذ هع عروت نع

 لاق, ضرفلا ف مايقلا نع
 ىدؤي عرو ىف ريخال
 ىلاغتدتلا هض زفام طاقسال

 «عيوتكاماو «بهاوملا قاك
 ومعلال هحو قلع سفنلا

 وهف تاقاتبفلا ءادا نع
 سفنلاةضانر هيفوحابم

 هلىهتشم ماغظلا ريض هنو
 كالهاهنافل والا فال
 ةناكسلا انك او سفنلا

 ال ىدكلا فاتك ىلا ١
 لك الانع عتتم ناب ار

 عوبلاب هتوهش رسكتل
 ءادازع زلال هجوىلع

 ام ىلع عوجاب تادايعلا

 هداز هجاوخ ةيشاح

 ىنلالاق 2 راتخالاو

 ودهيلع ىلاعت هللا لص

 ةرابع ىه ىلا( كسفننا

 جورلاو كدسج عومج نع

 ةلماملا (ثّيمم )هليل
 نم اذهو ك.رأمىف كل

 ربدن غيلسب ءلا هنينشتلا

 موصلا عباتتب ( اهي مك كل 03 3 روهأملا اهل »ع قؤرلا نم سلو 2 اهغاطقنال مطقنتف اهدوحت الاف )»ع اهبقفرظ)

 ةرصقلا ق اذنك اهطسوا رومالا ريضف ركفلا ةوفو نبلا ةراضنو ديبملا ةبوطر بهذيف ثالذب )» اهبذنو )

١ 
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 ا



 رحملا كلا (هلا ىضشام) زوجال (اذكف) اهك راتمئاي اهب وجوأا-هنال(زو< ال) ةض ورفملا (ةدابعلا كرثنال)

 نال ىصع دقف تام ىّتح هنرمثو هلكا كل ريناف فريعضلا نفؤملا نو هللادنع ريخ ىوقلا نم ْوملا مالسلا هيلع لاق دقو

 قالَح ةعاجلاب تآف لآلملا لكا كرت نيف كناظاف ايضام نوكب تام ىتح ةصمخملا دنع ةئيملا لكا نع عنتما نم
 ردقودو ض رفبتا م ىلع وه مث »* ربدن ه1 رجع مئايال هناف تام ىتح ملاعب م هاننعّت دمروا هنطي ىثمولام

 نكعو كالهلا هب عقدت ام

 حابمو + امئاقةالصلا عم

 ىبداىلع دازام ردقوهو

 مارح و+عبشلا ىل اًةيافكلا

 عيشلاقوفام لك الاوهو
 اهمهدحا نيعضوم ىف الا

 دغلا موص هش لكلا

 فيضلا عم لكالا ىناثلاو
 نكرر نع , كلم دال

 ىرقلا ةءاسا نال ءامح

 نم اذهلو اعرش مومذم
 ه ناسناىلع افيض لزت

 رهظي نا سأبالف هفضي
 لاعت هل وقل نع باشا

 ءوسلاب رهللا هللا بحال
 ىنعيإظ نمالا لوقلانم
 ىرقلاىف هقح هنم عنم نم

 6 لاقو ) ىغتبلا فاك
 هيف) رابتخالا بحابص
 تابسال تكلا: انقيا
 6ضرفعاونا) شاعلا
 ىذلا صنلاب هبلط ءاحىا

 بدسكلاوهو)هدحاج رفكي

 هسفنل ةيافكلا ردسقب

 داووةجوز نم (هلايعو
 ىنك ثيدحلاىفو مداخو

 نم عيضب نا امئا رمل
 نه ةياور ىو + لوعي
 «مون) ذالؤالاةقفثبوجوىقطزشننكل ءامالاو جاوزالاو راغصا اهدالوا نمهلايع وهل وق بهاوملا فاكت وشي

 'بسكلامث ٠ هداز هجاوخ ةيشاح فاك سايتحالا ءازج كلذنال طرمشب سيل جاؤزالا ةةذنىفو غولبلا مدعو رقفلا

 ١ تقولا كاذف ضرفلاؤسلان ال مثأيت اف لئس اول تحب سكلا رخآهنال لاؤ ءااابفالاو ماوارف هيلعا رداقناكن ا ديلاب

 ىلاعت هللا دنع اهلدغملا اهماقمنع ثاذاهعنم الثل (هنودد ءاضقو) هداز هجاوخ ةيشاح ىف كمون توق ىلع ديزيالو

 ! "هيذخاؤيال ءادالا ءدصق نم ناكنا نود هيلعو تام هيزازلا ةاكز لئاواىف لاق

 عوللا لصا ناو ةغلابملا ىف روصتت امتا ةباذالاذا كلذ ىلا ةراشا فطعلا ىفو

 ةدابعلا كرت نال وه داصتتالاو طسوتلا دارماف ةموهذم عبشلا ةماداو حودمم

 ررق دقو اهلاكوا اهلصا هيلا ىضشام اذكف 8 اهيلع ةردقلا عم ه# زوحبال

 ىشورتسالا لوصف ىف لاقو ضرف كالهلا هب عفدنام رادقم لكالا نا ةيهقفلا ىف

 | ضرفلا ءادال ىوقتو كالهلا هب عفدنام ردق لالملا نم نا ضرف اما لكالا

 ةمتأ لكىف رجؤيل ىلاعت هللانا سو هيلع ىلاعت هللاىلص لاق كالذ ىلع رجؤيو

 امتاق ةالصلا ءادا نم نكمتيل كلذ ىلع داز نا بودنم اماو هق ىلا دعا اهعفرب

 بحا ىوقلا نمؤملا اسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالومر لاق موصلا لهبلو
 ىوشت درج كلذىلع :داز نارزوالو رجاال حابماماو فيعضلان هؤملا نم هللاىلا

 فارسالاو لاما ةعاضال عبشلا قوف نا مارحاماو اريسي اناسح بساحف ندبلا

 نطبلانم ارش ءاءومدآ نبا ”المام ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص لاق ندبلا ضارماو

 رفاسملا بيبطتل الا ايندلاىف الكا ,هرثكا ةمايقلا موب اباذع سانلا لوطا لاقو

 لاق عبشلا ميدتسيالو ريتقتالو فارساالب هلايعو هسفن ىلع قفنيو دغلا موصلو

 نم عبشبال مالسلا هيلع ناكو اموب عبشاو اموب عوجا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبص

 هللا ىلص لاقو ريعثااب ارب طلختوا هنمالا لك ًايالف تايلاوتم لايل ثالث ريعشلا

 ريعشلاب ربلا طلخو ةضراقملاو لجالاب عببلا ةكربلا نيف ثالث سو هيلع ىلاعت

 :ناولا ذاحتاو فارسالا نم هناف نيترم ةليللاو مويلاف لك أيالو عسبلانود تيب

 دصقاذاالا فرس ةجاملا نم ٌثِك | ةدئاملا ىلع زباناعضوو تاجابلاو ةمسطالا
 ا# بسكلا# راتخالا فىا ه«اضيا هيفلاقو# اصخششم ىهتناموقدعب اموق فيضينا

 بقاعيو ةللاص هين  هلعافق باش # ض رف ةءبرا6# عاوناوه شاعملاروماليص<ىا

 اهبك انمى اوثماف ىلاعتلاق .ىعطقلا صنلاب هتوثل هدحاج رفكيو هناكما عم هكرت ىلع

 وهوو» لسم لكىلعةضيرف بسكلابلط لسوهلعهللا لص هلوقلو هقزرنم اولكو
 :هسفنل 98 همون ةيافكب ةينكورسالا ىف ةياغكلا رسف # ةيافكلا ردق بسكلا

 ةجوزلاو ةدالولاة بارق ةقفتك كاح مكح ريغب هيلع هتقفن بجو نم  هلايعو

 || مئأيالءادالاهتبثفو بسكليطعتالو ءاضقالب تامولو هنود ءاضقوب كيلاهملاو

 1 وس نس حس بح جويس دوج بوح جبت وووجمب

 بسس

 جس سس ل سن ع مص ؤ نحس تنسي

 د تساي اتت د هدايا يااا - حج بع



| 

1 
 أ

َ 
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 ا
| 

 - نال

 ةيندوزرسالا ىف عقوو ىواتفلاعماج و رايتخالا نعل ةنولطملا ققحن مل هنالةمايقلاءوب أ
 هدصجوءاقسو ارب عرذمدتف ,هبدكنم نواكأيو نوبستكي مالسلا يلع سرلاناب .|]
 زازب ميهارباو كثاذك ايركذو راجن حونو هلكاف هزيخو هنعو هيعطو هسادوا|

 هيلع ىلاعتدتلا ىلص ائيدث و صولا نه لتاكملامنصب نايلسو عوردلاعنصي دوادو ||

 هللا ىذ رىلء و ارجات نائعو مدالاى لفءرعو ازاز ركيوباناكو منغلا نعر مو

 بادتكالاة كريب. رداق لك بق ةبدكن ٠ لجرلا هاك أيام _تيطاناف هشفن رجاوي هنع |

 تاف لآس مولع لأ سلا هيدنكف كلا وع ردّش لنه مث هني د نم هلك أيام ناف |

 , رادخالا فا« لاق مه .داز هجا وخد شاح ىفاك موو توةىلع ديزبالو ضرفلاهكرلمتا |

 ةدمع اهدعب اهث ناب ناذيالل وا قباسلانع رخأتم رخآ لح ىف هنوكلااما هطيسوت
 ه«هعسو## ةيافكلارأدقم ىا * كلذ دعب باستك الا كرت ناف » مالكلالقن نم ا

 فئاظؤت لاغتثالاذئيح هل نسف هنودب ضرفلال وصل نا باوج كزرلاهلزاجىا

 له هناىف فاتخاو«تاحلاصلاتايقابلا باستك ال .بسكلا نع غرفتلا و تادابعلا

 لاق بجاولا ردق لوصح دعب ةعاطال غرفتلاوا لضفا قدصتلا لجال بسكلا أ[

 ةراحتلال يةو لضفاةغارزلا ليقو روهبادنعءا وس. ىنكلا عاونا عيج ةيناخ راثاتلا ىف ْ

 ةعانصلا مث ةثارللا مئةراجصلا متداهلا بسكلا لضفا قتنلانع لوقتملاوزكالوالاو: |

 عروالاف ىهتنا هللا هج رةفين> ىبادنعةدساف ةعرا زا نال اهماعط لك ًايالنالضفالاو ا

 بكترتوةصح ر فال اذا ةرورضبالا قافتالاف طايتحالاذاةعرازملا نع بنت نا

 هسفنلو# هيقم «هرخدام بستكآ ناولاقو# ةرورضلادنع ةعزعلا كرتب صخرلا |

 « ةعسفوهف 8 دين آلاهءزاوالادعمو ارخذ هلمحو ةجاملا تقوىلا 6#: هلايعو
 توقرخدا سو هيلع ىلعت هللاىص ىنلانا محد دةف #9 ةكساو ف مدلا ضعبىفو

 قلطم بولطملا نا دريذئنيف ةلعلاىلع لخاد ءافلا ظفل نارهاظلا #4 :ةنس هلابع

 ماعلا مزلتسي صاخلامذ بيرقتالف صاخلا راخدالا ثيدالانم مزاللاو راخدالا

 هيف نهرىهو تامومعلع هقفنايف هعرد نهر ىتح هقفن لب مه قبال ناك نكل لبق

 2 ولطملا ل صخب ةدحاوةنس ىف قدصاوةهنسىلا ءاقنالا وهراخدالا نم ردابتملانا ىنحال

 عيج ىفكلذ ىضتشال ةنسف قافنالا ضورعو رارقحاىلع مالكلاىفةلالدالهناو

 قوفوله أ: لاريغل نيعبرالا قوف راخدالافالاو لهأتلل ةنسلاراخداليقو * ةنمزالا |[

 ثيدملا قالطال ديقن ىرتاك اذهو  لكوتل قانمو_ةنسا فلام لها ةنسلا |

 هللا ىدرىرافغلارذىبابهذم ىوانملان علق ةياورلانء دباللب ةيرادلا هيفكيالف |
 ةحايا نم ىغتبملا فا هيلع درواو هتحاح ىلع دازامىلع لملا زاحدا ةمرح هنعىلاعت

 هلوقا نالغاو ىرارمسلا ءارشوناطرللا شقنو نايذبلاىتح ملا ولما بسكلا

 ىباوعلا ىلع ةلءاقملاهذهنا [هتتنا واصلا لج رال حاصلا لاما من مالسااو ةالصلا هيلع

 فلكملا (كرتنافلاةمث)
 (كلذ دعب باستكالا)

 (هعسو]ضورفملابسكلا

 ضورفملا ريغلا ل رتدنال هكر

 هلزاح ىنعب تهاوملا ف اك

 نكفاونلا /غرهو كرلا

 رصتقا وااهلاغ:ثاوةدايعلا

 تايجاولا و ٍضْنا رفلا ىلع

 قاع تاذك وا نيسلاو

 هداز ه-حاوخ ةيشاح

 راتخالاىف ( لاقو )
 هرخدبام بسمتك اناورل

 ىف وهن هلاعو هسفنل

 هرخدبام هلوق (ةعسو

 نه لاعتفا هزم رخدا ع راضم

 الاد هوا تيلق رخذلا

 اهيف تغدامت لقثلا عفدل

 اهءاحعازاح اذلف لادلا
 تايبن ( ىأا اهلابعاو
 امل ادعمو ارخذ هلعحيام
 قا هنفردلا نم 0

 ىنلانا ص دقف بهاوملا

 ملسو هيلع ىلا عت هللا ىلص

 هنكل و( ةنسلايعت وق رخدا

 هقفن لب كالذ مهل قم ناك

 نهر ىت> تاريالا ليدس ىف

 هقفن ايفدعردم السلا هيلع

 نهر ىهو تامو مهاع

 قوفاموبهاولاىفاكدؤ

 قلن ىفلئوتلا فان كلذ
 ةنسلا فلاح و لهما

 ىف يهب سأبال هنكلو
 يااا



 وماويل ) الام ولو ركذ نمل هيلار س91 زو جاتحلا ( كلذ ىلع ةدايّزلا وهو بحتسم) بسك ( و )

 عام 0 5

 رب نع ايبنجاو اسرق
 ثيدحلا ىفو هيلا هادهأ

 ورعم مكسام عنص نه

 بدكلاىا(هناف)هوئفاكف

 نم لكضنا) روكذملا

 غرفتلا ةمعملا انا( لذفلا

 حابمو (ةدابعلالفنل)#

 لمميلل ةدايزلا بسكوهو

 ناينبلا ىدب ىتح منتلا 3

 ىرتشيو ناطيللاشقنو

 هلَؤة!ناذعلا و ىرارسلا

 لامملا عن ماللا هيلع

 حاصلا لجرلا د ىف حلا صلا

 لاملاعج- وهو هوركمو +

 ناو رثاكتلاو رخافتلل

 مث لمأتف لحنم ناك
 بتارم ىلع بسكلا
 ةراحتلامث داهمللا اهلضفا

 أك ةعانصلا مث ةثارإلا مث

 لفنلا ةعفنمنال) ىغتملا ىف“
 هءاوث دوعنم (هصخن

 6بسكلا ةءفنمو ) هيلا

 (هريغل و )ل اباوث( هل) ركذامل

 ىلاعت هللا ىنص لاق اعفن

 لضفل لديام (لسو هيلا

 سانلاريخ) كذا بسكلا
 ءاور © سانلا عفن نم

 ثيدح نم. ىعاضقلا

 جا 0 امونرعزاس

 سانلل مهعفنا سانلا

 (لادقو) . بسكلاب لاغتشالا سانلا ضعب 5 نيف راعلا نلاع تق ثبالاو»أ 59 00 0 م| لقتام

 ]أ نمربلا هوحو- ىلا فقرضلا نا ىلع ةاندلاع ىلع لدال ثيد_ااو هجوم 1

 نراقب الام ئهلتلاو رخافتلا وت! نوكيامال. ةجاملا ىلع دازاتف تاجاملا. جوحا
 ظ | بسكللا ضر ف: لبق نم: راخدالااذهن وك( رابتخالا قوس نم رهاظلا مث ةديج-اض اغا

 "| هنعىلاعت هللا ئذر دوعسم نان ءالمزملاةروسف بي ست سبلا ديعبوهو

 ظ املا نادم نف ةنيدم ىلا ايش 2ث بلج لجراعال ١5

 |١ لاقو ضرالاىف نوبرضي نورخآو أرقم ءادتهجلا ةلزلع لجونع للاذنع ناك

 | اافظعتو هلابع ىلع اًيعس و, ةلئسملانع اففعت ايندلا بلط نم لسو هيلع ىلاعت هللاىلص
 أ رجاثلا [سوهيلع .ىلاغت هللاىلصلاقو ردبلا ةليل رمهقلاك ههج وو ىلاعتللا قلد راح ىلع

 أ[ روك ذلا ىلا 46 كلذ لعب ةدابزلا وهو بسمو ف نيكل عيبا تك ىوداشلا
 ا كال وا باصخن و دهإناكءا وبس ريقف له كنا زلاب ئا# هب ىسا ويل لت هيافكتلا ردق نم

 ا لضفا هناق:8 مسرلا ةلص  نمدع ا. ىهو هاب رقانم 6# ابرق هن ىزاحجبل واا##

 ل كتنادنعض لام ةاداةهنالءةوالتلاو دارو.الاو ةالصلاك 6 ةدابعلا لفل للا نم
 8 5 2 1 7 5 ١

 ْ ةئلوصالاىف اك اهقزر هللا ىلعالا ضرالاى ةباد: نمامو لاق همرك ولع نم .ىل اع

 | دزب ثفيكف. ةبحاو محرلا ةلصب ا ىلع تدرقلا 0 نإ هكبلع

 ا قدصتلا نا .اضيا. كالف بوجولا بتم ىلا غلب ملام ديراناف بحكتسملا سسق نم. دعب

 ١
1 

1 

 همويرعيسة عاق ايسنحم ار .أص نيمس

 ْ قلطم.ةاساوم ناعجرلب ةاواسملا هترابع رهاظف مهريغ نم لضفا ءانرقالا ىلع
 أ ىنعم قداوا نيسوسق باق ىلاعت هلوق وحن لب ىعم وا ةلك لاّقيناالا ريقفلا

 أ رغدان بي رقلااو لكلا مام .ايقف: لم نا نكمو ابقؤت نوكتف اسرق -ىزاحت لب
 || ةيدهلا -ضيوعت نم تحس امىلا راشنف ةيدولاو ةييسلا ةبارقلل الماش. ءارقفلا

 أ لفنلا» ةعقتم نال هوئف اكف اف وزعم مكنم عنص نم ثيدحلاىف اك اسهل لثامج

 رجا اف: هلناف:اهفد ىدتقت ىتلا ةئسملا ةنسلا وحب لكشي هيلع رصقت #« هصخت
 هصخخالو ةدانعلا لفن نم هناف لاما لع ءارو رعلاب اضياو ثيدااىفاك اهب لع 17

 || | بساكلا ىا هل بسكلا ةعفنمو 986 فرعلا ىف رعلاريغىلاةدابعلا قالطا ىف ردابت من

 ا تجاوف ىزرورمّدلا ردق. ىلسعنا هسفنل بساكلا عشنا ىححال 3 هريغلو 92

 || | ةعفتملاف حابقونلا عاوتاب معنتلناو مارت ه ىهاسبتلاو ىهلتل ناف هلعاداز ناو

 ع ” نأ ذه ىلع كَفْكإلَو ريغال نوكيام الا نويل نتبكلا ةدايز ْق ةدتعملا

 | نوكيامىلع تدلاوكب دار 0 هريغل صنخ ةدايزلا عفتو هن هسفنل ةدايعلا

 اال لمرحا رند نجم ا كفا ةعاطلا ريغل 0 01

 | سانلا ريخ سو هيلع ىلاغتدتلا لص لاق لود هرك ذىذلا ثيدملاو ةداعلا سذج نم

 أ دهج ىطءي ريقف ندهؤم سانلاريخ مالسلا هيلع هلو ضراعُم ا

 | [ويدلا عب ىلاملا. ناسحالا, مي اك لب عفنلا نم هلج-.انف صني سيل ثيدهلانا ىلع |



 نكو كيرد.ح ميسف,لاق هي 186 ز- ناب ىلاجوا نكلو نيرجاتلا ن#

 لاقدقو اعفن قباو اردق فرشا نيدلا عفانمو ثيدحلا اذهحرشىفىوانملالاةدقو |

 لههلا فلتخا هاا *ربك اذم هلىودعن انعوىهاو ثيدحلا اذهنا نازيملا نغ

 قالاولوالاىلا صضعزو ىتاثلا ىلا ضعب بهذ ركاشلا ىنغلا وا لضفا رياضلا ريقفلا

 ماقملا اذهىف ليصفتلاو مالكلا رف ىئسنلا نيعملاونا هراتخاام ىلع لوالاوه |

 تحاضص عينصو ادحاو الوق نكن ىلع ةيحارسلا نع ةياح راناتلاق انضذاو

 نع عانتمالاو ةياخ راناثلا ىو راتخلا وه هدنع قاثلا نوكنا ىذتش رايتخالا ْ

 ةدابعلابلاغتشالا ثيللاىباناتسب نعو قافنا دصق ىلع هتلاغتشالا ن٠ ىلوالا بسكلا |

 ميلع ءاينثالا باستكا نم ىورامو ضعب دنع هواركم تسكلا# لاكش الا لضفا ْ

 بسكلا عا وناثلاثو هءارو اهف مالكلاو بجاولا ردقىلع لوم ديلستلاو نصا |]

 عما 0 اهعبأرو نال اءانسثو نايثبلا 0 مدلاو لمحل ةدايزلا بسك حابملا ||

 امارحرنالا قتلمىف هاعسام اذه رامتخالا فامىلع لح نه ناكناو رطبلاو رخافتلل ||

 رايتخالا مالك نم داهشتسالا لحممن +هللادج ردت دنع مارح مرخلا ةهاركنال |

 اهافن دقو طارفا لاصولاموص ةبترىلا تاءاطلا لجال ةضايرلانال عضاومب

 طارفا ةعاطال دعاق:" لجال اقلط» بسكلا رت نالو خلا ةضايرلا زوجنال هلوش

 اهث بسكلا نالو خلا ضرف عاونا بسكلا هلودب هيفن ىلا راشا دقو: اضيا |]
 خلا رخدام بسكناو هلوش اضيا اهلا راشاو ةصخر هلايعو هسفنل كلذ ءارو |]

 ليق ه#هركي ةيناخ راتاتلاف لاقو## ىنال اك ةصخر ىبابعسالا عونلاىف اضياو

 ةعقاولا ةهاركلا نا لاش نا هبش الاو قالطالادنع لمحلا ىهذا مرح ةهارك

 ىلجىجا ةيساح قا ةيهازنت اهب قلعتامو ةالصلاىفو ةيم رحت ةحابالاو رظطلاىف ١

 رهاظلا لبق #عضومىف ن ١ 0 0 نم 5 مالا ١ ةها نكن ا

 نونلاب نوغرفيو 7 در هديؤيو فوذ# طرش باوج وهال منجي
 4 انلاو نك اسملاو سبالللاو براشملاو لك املا نم «تابيطلا نعنوغنتمت و#

 ىدح كير دبعا ون دجاس لا نم

 ةنفكيأم رادقم نسنولا ءلالها ةماع لاقو + هيلع لكوتلاو ه.ر ٌةدابعي لاغتشالا ناشنا لك ىلع بجاولا اولاثؤأإ

 هيدر مل اذا امارحن وكيأل ةدايزلاب لطب لغتشا ناو لضفا ةدابعلا,لاغتشالاو حابموهفكلذ ىلع دازناف بجاوهلايعلز ْ

 قلخدّقف+نودبعيلالا سذالاو نللا تقلخام و*لاق ىلاعت هللا نالف ب كلاب لغتشي نا ىخبذبال لاق نم ةححاماق *ءايرلا ورزفلا

 نوك اناالو لاملا عجج انا ىلا ىلاعت هللا ج وااموس وهيلع ىلاعتهللا ىلص ىلا لاقو * اهباولغتشينا ملي غذيف هتدابعل قالا

 كب )ع

 لاق نم ةجحاماو * نيقبلا

 هلايعتوقوهتوقبلطنا

 ىلاعت هللانالذ بجاو

 ًايهتبالو ضئارفلا ضرف
 الا ضئارفلا ءادال دبعلا

 نسفنلا تووو ساللاب

 بسكلابالا نوكيال كلذو

 تيضق اذاذ *ىلاعن هللا لاق

 ضرالافاورشتناذةواصلا

 لاق و+هللا لضف نما وغتاو

 زيلاب | وعباس مالسأا هيلع

 ىنعي ازازب ناك كابا ناذ

 نجح رلا لياخ مهاربا

 هالك انه ىلا مالسلا هيلع

 ماما دةيناخ راناتلا فو *
 ئذلا كسكلا تاتكدنع

 نا هاور ثيدد هؤزص

 هللا ىلص ىنلانع دوعسم

 نلط لاق هنا ملسو هيلع

 متم لكىلع ةضي رف بسكلا

 تلات بلط نا 5ك نإسمو

 ديدن نملواوةضنرأ د

 هلافمالسلا هيلع مدآ انونا

 هانا ضرالاىلا طبها ال

 مالسلاهيلع لياربج
 اهعرزب نا ماو طن

 اهدصح واهاةسواهعرزذ

 ناكمالسلا هيلع س درداو هبسسكن. ملي ايا راك ناك مالسلا هيلع حون (ل ؟5 ةشيرب ) ثاذكواهزبخواهنحط واهءادو

 ىسيعو ازازبناكمالسلا هلع رمها رباكابانافزبااب م كيلع لاق مالا !|هيلعهناىورىتح ازازبناكمالسلا يلق مقار اواظايف
 همالك انهىلا نيلسرملاو ءاينالا قيرط 0 نا لعف لبانس ل١ طقتلب ارو هما لزغ نه قلك أي ناك مالسلا

 اذك مح "0 نوالاق اللا لكلو او ازتعيف ر هاظلا (نوازتءيف) سائلا ند «٠ (موق ع متم :< ناءركي ةياح راثاتلا فلاقو)ا

 مهنا دبا ماوق اسهب ىتلا ( تابيطلا نع) رهسفنا ( نوءنتك :و )بسكلانع هبنودرفنبىا (عضومىف) بها وللا ف



 تامبطلا ل رثنم ولايعلا ولهالا عبيضت ن٠ هن ١ ف بسكلا نع كاذ: لاغتشالا ىفامل يرحتلاًدها رك داراهنا رهاظلاو

 ءادا نعندبلا فاعضا نم

 بهاوملاىفاك تابحاولا

 4 لاللالاملا قسككو 0

 عرسشلا هحابا ىذل ادجولاب

 تا اصلا ىف نيدحوملاعم

 سم عج «(راصمالاف)

 بسك وهلوقودالبلا نعم

 (مزلا و بحا )هريخ ادم

 ةماقاىفامل كئلوا هلعشامم
 راعش ءالعا نه ةعاتلا
 مايقلاو نيدلاو مالسالا

 هناكرا ىنسا ىلع عامج الاب

 موزل نمو ةالصلاوهو

 ىلع نواعتلا نم ةعاجلا

 جاتحامإءعتويؤقنلاوربلا

 راباتلا مالك ىا (ىهتا)
 اما © تلق ناف )ب ةيناح

 ةه-ت ىفوباطختلا اصلا

 ترك ذامض راع: )لبق ناف
 لا ا

 ىلع ةلادلاءاهتفلا لاوقاو

 طيسوتلا ودصقلاةيى-ودعمو

 هداز هجا وخ ةيشاح ىف يهيف
 ليلدلل يلست ةضراعملاو
 ضراعيهناالاهل قيدصتو

 هفالخ ىضتق امم هلثم

 ضراعيلمدقهلوءفمامو

 (لقن رىذلا(امإ) هلعافو
 (فلسلا نع لوعفمللءانبلاب

 نيعباتلا نم مدقت نم ىا

 وا لعفلالصا ىنعمي لاب نا الا ةل+اىفولو ىعرش نسح هلزوكي ايف ةهاركلا |
ْ 

| 
| 

 || ا حورشلا ىلع ةمدق» نوتللانا اك ىواتفلا ىلع ةقاثولاىف ةمدق» حورسثلان او |

 6 ؛ 7
 |١ لوالاهلعاف وا ضراعي لوعفم لوعفملل ءانبلاب 6لقةنامؤي ةدهاجلا ةرركو ةضايرلا |

 | نيلاصلا «فلسلا نع 8 مهفاذ اضيا ةغللب ابادآو الوصا ىناثلاو اوحن برقا |

 د

 قاولطلا ىلا نسللان دمخنمفلملاا ةلياقمىف نوكيامسيل انه فلسلا نه« دارملا لعل |
 : ا بهاوملا فئايند وان ددنلا

 مهارباو مهارب نب نج-رلا نمل فلكم 52 ريثكو | :

 | لمعلا ىف طارفالا ديم ومذم

 راكذالاو داروالاب :# ىلاعندللا ن ودبعي 9 مهجو الب ىلاعت هللا,هحابا دقو اه 0 3

 مهسفناو# غيرفتلا نم #نوغرش ول عضوملا كلذىف ىا هيفو# مايقلاو مايصلاو |
 ظح هلوذلا «لاللا بسكو# اروهدو نينسلب اراهنو اليل ةدابعلا *«ثالذل |

 . . أ (تاءاجلاوةعجلاءو: عيجم ىف ««راصمالا ىفؤ# تابوتكملاف «تامءاخلاو ةعملاموزاو له ةيضرفلاىلا
 قال «ىهتاؤه اضيا هايصسالو هضارتفاو هيوجوا همذلاو بحال تاكل" 4 وةعمجاموزاو)

 روصت, فيكف هفالخى موزللاو ةبحلالصا دجوبنا بجوت مزلاو بحا ةلكنا

 ٍح روكذملا (كاذل مهسفنا نوغرشب و لازتعالا كاذلئعادلا نامبل ىناس فانتا 6 هيف ىلاعتهللا نودبعنإل

 ىوقوةبحلاىف ىو ىنعيموزالا ىف ايوق الماكو ةبحلاىف اغلابم ركذام نوك ناذال
 ليق ناف + ةيناخراتاتلا مالك ىف فالح سيل جاجحالا هجوو هفرعاف موزالا ىف

 رابتخالانالانلق +هيلعهمدق إف رابتخالامالكىف امىوقابولطملاب مالكلا اذه ةلالد

 بتكلا رئاس ىلع اهتقاثو ىلع عجاىتلا ةعبرالا نوتملادحا راتلا بحاص هفنصا

 : نم ءاهقفلا مالكو ثيداحالا نم انه ه6 ترك ذام ضراعي تلقناف# ةيهقفلاىف

 «تاضايرلاةدش نمو مهدعب نمونيعباتلاو ةباصكلا نم مدَقت نم قلطم لب ليقام ىلع

 امو ثعهسج ىف رطش هللادبعنن لهسناك ىريشقلا ةلاسر ىفو لكالا لقت

 ىتحتلا بارت وناو حارقلا ءاملب رطغ. ةليللكف ناكو لالهلاةيؤرىلا ناضءرىفو
 نيعب راف ةرملكأب ىابرلال وس ىبرغملا نامعوباو ةكمىلا ةرمدب نم نيتلكا لكا

 | هنع ىلاعثهللاىذر ركبابانا ءايحالاو بولقلا توقىفو امون نينامئىف ىنادعصلاو
 ا ْ مايا ةثدلث مهدانباو ىروثلاو مايا ةعبس ىوطي رييزلار او مايا ةتس ىوطن ناك

 ا

 لاق هنا نائسنبامهار |نع ىح لاقو تاقوالا موعىف اهاوه فالخىلء اهلج-و

 , لوانتانا تاقوا ىفىهتشا تنكو ةنسنيعبرا ولع عضومىف الو فقس ا ياك

 أ ةنس نيعب را وأ نيثالث ل ىبلاطت ىسفن نأ ىرسدلانعو ىلق فش سدع ةعبس

 لاش هحو ىزلبلا فس وبن ماصع نا ليقو * | ينرعطا اا سدق ةرز> سعغا

 | ةصارف نب جاحو 0

 | لصو هللادبع نب لهسو صاوملا|ناهلسو ديعسنب متسملاو ىصيصملا دباعلاصقحو |
 | تاوناس تاللثثق مهرد ثلث تانقفا هللا دبعنب لهسنا ىورو نيثالثىلا مط

 ]| تافولأملا نعسفنلا مطف ةدهاجلا لص انا ىريشقلا لاق#«تادهاجلاةرنك وه نم هي وف

0 

 ا

0 
|| 

 ا ىرنع ىدر ىو هنعو نكد هذخاىف تدحو لاقف .هتلبق مل هلل يقف هليقف مصالامتاخ

 ىلع محا نا ديرا ىلا مهضعبل ليقو * هلذىلع ىلذو ىزع ىلع هنع تزريخاف هلذو

شإ) هنا ( ن٠: ىلاعتدللا ىضا م ىف ني دهتجل ا ةمالا هذه ىم دق: نم ,هدعب نف
 (ديرجلا) تادهاجلاًةٌرركو تاضايرلاةد



 سها 2/١

 م وهلالا نع كسفنو وغللا نع كلاششلاو وهلا نع كبلق الوا درح لاَقذ ديرحيلا

 لخدي ادينجنا لقن ' © تادابعلا ىف داهتجالا#9 نم هول تْنُد ثيح كسا

 باتكنءو هتبب ىلا دوعيمث ةعكر ةئامعرا ىلصيو ري_بلالبسيو هتوناخ مون لك

 ةكئالملا ةدابع هللاندبعال هللاو لاق هنعهللا ىدر ىنرقلا سوا نا هيبذتلا ن_بح

 فيفخن هللادبع ىنانعو اعكار ةليلو ادجاس اعطَس ةليلوامئاق اهعطش ةلل ناكف

 ةلم قالا ةرسشع ةدحاوا ةعكرفا ىرعا ءادشا أرق تنك اعز ل وش ناك هلا

 ىلصا تنك امي رو هلكنآرقلا ةدحاو ةعكريف أرقا تنكامبرو دحا هللاوهلق

 نع هلاسل واال ناك هللادج رىهفاشلاناىورو *ةعكرفلا رصعلاىلا ةادغلا نم

 كرحن ال قالحلا لاقف ههيراش صقيل قالملا دنع سلج امويف ليلهتلاو مجبسنلا

 ىلاعت هللاركذالب نيحىلع ئضءنانه ىلا بحا ةعطق اهنم عطشنال لاق كتفش

 هبنج عض و هن راف ةئس هللادج ر ةفيئح ىلا عم تنك كيرشلاق بتكلاضعبىفو 3

 ءاشعلا ءوضوت ةادغلا ةالص ىبصي ناك هنا نودهشي هناعصا ناكو ضرالا ىلع

 لخدو هلزا:نم جرخف مهعجاضم سانلالوخدتقو ةفنحاباتسسج رعسملاقو

 تعجرو هيلعنىف تايصح تيقلاو رهسلاىلع ردقا 0 ةالصلاب لغت_ثاو دحجسملا
 تايضملاو هيلعت ترظنو ىو وعدي هناكمىف هتدجوف تعجر مصلا برق دنعف

 ىلص الف معلا ةركاذمىف عرش مث هدرو ىدا ءاشعلا ءوضوب رجفلاىلص الف ةيقاب
 ددجو رطفاف هلزخ» ىلا عجر اهالص الق برغااىلا مث رصعلا ىلا اهلس لج رهظلا

 مْ يييهطم سانلاذخا ناىلا هلزنم لخدمث ءاشععلا ةالص ىلا جرخمث هءوضو
 تلعزنا ىلا هتمزالف لاق سمالاك رهظلاىلا مث رجفأاىلا ماقف دجتلالخدو ججرخ |
 ليطعتلامايا ىف نكلو امئان ليالاب الو ارطفم راهنلاب هتأر اف توميناىلا هتدام هنا |
 يح هلو و هسل تو كثالذ دعبف رعمسم لاق ةفيفخ همون ذخأب :وعضلاىف |[

 لاق هنا ىلا! ىنانعو ادحاس ةفين>ىبا لرسم ىف تام ارعسم نا ذاعموبا ىور

 ىا « رهدلامايصك © ةراث ةلوليق لعشبو ضرالا ىلع هبنج عضو ةليل هشأرام
 راطفاالب مايالا ةعباتمىا «لاصولا مايص هوو ةيهنملا مايالا ىوس رمعلاعبجج |

 لاصوو ةنسلاىلا ركبىبا لاصوك مهلاصو ةدمو نيلصاولا افن 1 تععس دقو اهنيب

 ىزستلا هللا دبعنزلهسك اضياو 46 ىلايللا لكىف مايقلا وول ةعبسلاىلا ريبزنبهللادبع

 اسهم ةليلرطفامث لايلث الثىوطانا تم نعمث ةنس ةرشعىتألا ريعشلا زبخ ىنوقو

 ضرالاىف مجساتجرخ مث ةنسنير شع هيلعتثكمو ةليل نيرعشعو اسهنمث اعبس مث
 ضعب ىفو ىريشقلا ةلاسرف اذك هلك لالا موقا ثداك و يدشن نا تعجرمن نينس

 ىصختال قلخ ةباعتلا ريغ نم نيعباتلا عبتونيعباتلا نم اهلك ىلايللا ىبحي ناك لئاسرلا

 راكب نيىلع وناياسىباوعبروسوواطو ليضفو بيسلانب ديء.هو داجحو نيقلعت |

 نم دنعىا(لاصولاو رهدلا ماصكت ادابعلا ىفدامجالاو

 وهو هزاوج مهنم ىرب
 نيمايصلا نيب رطف كرب

 راج رح امام لاو

 هنا هنعهللا ىذ ر سن | نع

 رخآ ىف لص اومالسلا هيلع

 سان لصا وف ناضمر رهش

 لاقف كالذ هغليف نيوسملا نم

 رهشلاانادموامالسلا هيلع
 عدب الاصو انل صاول

 امو + مهتممت نوقمعتلا

 هللا ىط رركبىبانعىور

 ةتيلا لاهو نم هنع ل اعت
 ن.هللادبع نعىورامو 5

 ةعبسلالاصو نم ريبزلا

 نمنيللاصلا فاسلا نعو

 مالم ئضعبلا نءفلاصولا
 ةسج ضعبلا نعو ةثالث

 ةينجت نوعا نعور هين

 تاتكلا ىف اك نبسثعو
 رون ىضاقال تادراولا

 عوطتلاب(مايقلا و )ندلا

 فرظ ( ىلايلالكف
 ةبعش نت ةريغما نعو مايقال
 ماقلاق كنا هيَع هللا ىذر

 هيلع ىلاعتهللا بص هللا ل وسر

 ىوهامدق تفتت ا ىت> سو

 ىلصي ناك ىرخا ةياور

 كلك ءامدق تب روت نعم

 ان ظع دقو اذه تفلكتا

 رخأتامو كبنذ نم مدقتام
 نوك الفا مالسلا هيلع لاق
 اروكش ادبع



 هللا ىذر ةشياع نعو +

 ماق تلاق هنع ىللاعت

 هيلع هللا ىلص هللا ل وسر

 نآرقلا نم تايآب سو
 مق باتك ىف هاور ةلبل

 ىنانعىورو + سوفنلا
 ني ل هلا هللا هجر ةفينح

 ةيشاح فاك ةنسنيمتراالبل

 ليع لاق. < مدارج إ وك

 هءاتكى ىنارعشلا باهولا

 ةلا لاف: نا زمملاب ىعمملا

 ةفينح ونا ىلص ورمنب

 ءاشعلاءوضو رجلا الص

 هليل ةماناكو ةنسنيمبزا
 ةعكر ىف نآرقلا ارش

 هناك عع ناكو ةدحاو

 هنا ريج هج رب ىّتح ليللا نم
 عضوملا ف نارقلا مخ هناو

 فال ادعبس هيف وتىذلا

 حورس نم دبا رفلا ىفاك سم
 نع بانتجالاو) زنكلا

 ثيدحن الع ©« تابشلا

 | ريتسادقف تاوشلا ىقنانف

 ةطعسش فو همضرعو هنبدل
 ىهتسم عجج تايهتشملا

 ءاهتشالا نم لوعفم مس

 عيمجلل ءاي هفلا تبلق

 | دج ا ىف ىفالار شيت خا تلاقدللا افا تنانملاقف ةيرهاظلالعاشملا انيلععقو .

 بهي ١ 11 زم

 نوعضبال ,هلكن اك لاهنمانباو شاقرلا ديزي و راند نبكلامو.رباجىباو مصاع نباو
 ءاذغ مهمابق نوكش ءاشعلا ءوضون رجفلا نولصيو ىلايلاىف شارفلا ىلع مهبنج

 دعاطلا نوكتنا ىلا ليطعتلا نع مهناسلو مهءاوح ةنايصو مهبلق ةايحو مهحور

 غلب اذا فاسلانا دوادن هللا دبعىورو مهب رنعةيعطق و ةيصعم مونلاو ةذيذلرهسلاو

 ىجضلا الص دعب ةلوليشالا ىلايللا ىف هينح عضي ملوهشارف ىواطةنس نيعب را ,هدحا

 ةفشحىلال نا ىنالديصلا ىلع نعو ةيجنزلا ةنويمو ةعباركدعتال ناوسنلا نم اذكو

 ليللاةاليص عبج يف همتخ اء رو نيتعكرىف همتخ امب رف نآرقلا مخ ناوهو ليللاادرو
 ىوتنلايف ,ءراسهنةماوو رجفلاتّبو ىلا ىو جاننووعد.ليللا مامتلبق هقْحواو

 ةنازخو ناكضاق ىفو هداهتجا وهندو هعرويف هلثمىانيع رت لهللا راعفاك مياعتلاو

 .هلايلىف نيثالثو همايايف نيثالث ةمُح نيتسو ىدحا ناضمررهش لكف مكن نيتفملا

 ةفينح ىلإ دسم تينا املك عن نب ىبحب نعوهريغو فسوبوبا هاور حيوارلاف ةدحاوو

 ىلصزنكلا حربش دئارفلا نعو ٍفقسلا رطمي هناك ريصلا ىلع هعومدعوقو ععمااليا
 | ةالصلاىف نآرقلا ةءارش هليل ةماءو ةنسنيعبرا اشعلاءوضوب رج اةالص ةفدحوا

 | تامىذلا عضوملا ىف نأ رقلاممخ هناو هناريج هج رب ىتح ليالانم هؤاكب ععناكو

 | ىا تايهتثملا حلا ضعب ىفو #«تاببشلا نع بادتجالا وله ةرمفالآ ةعبسدبف
 | تاوؤقلانم قيفنتنقام ىتجتلا بارتىبانع ىريشقلاة لاسر ىف سوفنلا هيهتشنام

 | هلا اولاقو ةيرقلال ها :ىنذخاف هيرقىلاتلدعف رفسف اناواضد و ازيخ تنمتةرمالا

 مدقفهلزنم ىلادجاو نلمح اورذتعاف ىتوفرعمث ةردنيعبس ىنووريضف صوصالا نم

 | ىلالقسعلا ريختاوبا ىهتشااضياهيفو ةرد نيعيسدعب ىلكىسفنل تلقفاضب و ازيخىلا
 | نم ةكوش تذخا لكأيل هدب هيلادمالف لالح عضوم نم ثالذرهظ مثنينس كسلا

 | فيكف لالحىلا ةوهشب هديدمنمل اذهبراي لاقفددب كلذ تبهذف هعبصا هءاظع

 || عدنانك هنعىلاعت هللاىذر قيدصلاركب وبالاق هنمعرولا بابىف ومارح ىلا دم نمي

 | ةريرهىبال إس و هيلع ىلاعتدتلا لص لاو ما ريحا نمابابعقن نا دفاع لالخ نه اباينيعبس

 | ةنسنيعبرا ةريصبلابثكم راندنب كلامزاليق اضياديفو سانلادبعا نكتاءرونك

 | ىتطب اذهةرصب لهاايلاق .هقزب لو تامىتج اهطرنمالو ةرصصبلا رمتن لكأيزف

 | هج رلبنح نيدج-ااىلا ىفاح ارششب تخاتءاح لاَشو مكيف دازالو“ىث هن« صقنام

 | دقو اهعاعش فلزغلانل زوج لهكلملا ةلعشبانحوطس ىلعلزغن اناتلاقو ىلاعتدللا

 ا دنعهلالطسلينح نبدج !نهرواهعاعش ىف ىلز ةتال قداصلا عر ولا ج رخ مكتب نهلاقو

 | ىلطس لكشا لافف كي ام«اذخ لاقو نيلطس هيلا لاقلاجب رخا هكاكفدارا الفلاش

 ١ لج رناكوذخ يفك رابتخاتدراامتاو اذهكالطس لاقبلا لاقفثا ,هاردلا وكلوهذ

 | تهبلانا هلا ودق تيبلارادجنم باتكلاب رينا دارافءاركب تيبىفةعقربتكي

 ياركلب» '



6 
 أ

 هدر مومراعتسا قف ماشلا ىلاو من مك رابلا نباعجر لبق وما سملا ل ا _ ظ
 اذالاب برشبإلا و ليس لك ايزل و مع مصم مان, ال نانسىبا نا ناميحن اكو هبحاص يتلا | |

 نعسوبح ىناريغا ريخ لاقف كبهللا لعفامهل لقف تامامدعب .مانملاىفىّؤرف ةنسنيتس | ْ

 نهدىلع ردّقبال ر يقف وهومرللاىف رواج يعفاشلا ناكواهد رأإف اهترعتسا ةربايةنجا )أ

 ءايضي ترظن ولهل لبق رفلاىلا *ىضت ليدانقلا ورمقلا ءايضبهباتك علاطبفجارمسلا |]
 ةيعكلا ليدانقلا لاقف كرصب روث صقن رمتلاءايضب رظنلا وطللا محذ ول ليدانفلا

 هريغنم هرون ذيزملا زظنلا نم ريخ حابملانم ريصبلل قرفملا رظنلاف بتكلا ةعلاطملال

 4 ميلا وف تاداسلا نعانم دقاك نيك اسملاوتاب ورسثملا وتال وك املا نم#«تاييطلا 0

 ةريثك ## تاسع لب نيتموا ةرم مون لكىف# رهدلا مايص وابانتجالا ىلع فطع

 ةلياوم وبىف مخي هلا فب سثن ناه دلابنوتا ىتالطسقلا نع ىوانملافاضياو انمدقاك

 ممقناو عوبساواطوشىف مع + نمل انمالج رىأر ىناهبصالا مهلا و وقح ةرشع سيخ

 بازتلاب .فيسملا |عيسلوقب افتاه عع-ف باتكلا ب زف اذهلرظحال هلابب رظح هنا ما ركلأب

 مانا ىفأ رق هنا قص رملا ىلعانربخاو نين ءاشعلا و ب رغملانيب ميخ ةارعشلا باهولاذيع

 سست الاذهو مخ ِفلادج رد لكمخ فلا نيتس و متخ فلا ةئامثالثةليلو موب ىف هكولنس

 نبذلا ىلاعت هللاءايلوا ىلعاذه دعبتسيالو ليق * ىهتنا تاجر ددمو ىنايرضيشإالا

 *ىش لكىلع هللاو رصبلاب محلك هيلا مانمحورلاو ييتايناعمج ىلع مهتابناحور تبلغ
 رك دال ةضراعم فلسلا نع تالوقنملا هذه نافنصملا لاؤسل صاح لوقن مث« ريدق

 مجارلا نيب روصتال ضراعتلانا الو .ءاهقفلا لاوقاو ثيداحالا و تايآلا نم
 نوكىضتشيةلدالا كالتتوبثلب عامجاللو صنلل ضراعم سايقلا لام الفج وجرملاو

 راسفتسال|قد رط ىلع ريبعتلا لمح نا ىلو الاف تايهنم باك: راوتام رحمت ال وقنملا كلت

 سيل لاّمبوا اذكو اذك نم فلسلانعلقنام هجوام ةلدالا ثالت دعبف لاقي ناوحت

 انه ضراعتلا لاشناالا فلسلا نعلقنام هجوافالاو تع#اك ةلدالاو صوصنلا

 ناوركليلداذكه لاؤسلاريوصت لمي هعفد نكمي ولمأتف ةفلايخلاقلطم ىمعزوجيت |

 فاسلا نم طارفالا عوق و نمهيفنام اندنعنكلو داصتقالاموزل ن «ميتيعدا امىلعلد

 مهلعفالخ ىلعلمتلاوا مهتلاهج ىلعءاريجالاو | ولعفامل هيلعةلدا مهلنكي مولدهناف

 نا ليقناف+ال واي لاؤسلا اذه باوجىف هان 1 فاصنالا نعديعب رتاج سيل '

 لبق ىنعع فر انه هنا انلق +هنون“ هجوافلث اوالاوىلوالا ليلدب ليضفت لهفاالوا

 اما لو هفرعصت ملهفص هتلعج اذاوالصا هل ةيفصوال ,فرونم ذئيح وهو

 انطابوا رهاظ # جولانيبةض راعمال# مب ولتلا يفاك نيريخالانيباولحا لبقىا لوا

 لوقزملاك جولا ريغ نيبو ىا هريغوؤ# هيف لمأتف ىلت» ريغوا اولتم رهاظلاو |

 هريغو ىجولا نيب ةلثامالو لثاقلا ىلع ضراعنلا ىنبم نال ٍفلِسلا نع روكذملا '

 خخ طل خل وىوقالابذخالا هيفمزاللا لب## باوملا ىلا جاتحت ىتح»

 خف رظلا ىلع نابوصنم © نيترموا:ةره موب لكىف ) نآرقلل 41344 ل (ماناو) ادهز 6 تايطلاو 2

 خي ردصملا ىلعوأ ةنامزلا

 بسج ىلع (تاسملب)

 راثكالاولالقالا ىف مهلاوحا

 با نعو بهاوملا ىف 5

 ناك هيلع هللادجن رهفينح

 يىدحانابضم ر رهش ىف مي

 ىلايللا ىفنيثلث ات نيتسو

 ةدحاوو مايالاىف نيثلثو

 ناكضاق ىفاك حيوارلا ف
 ةنس نيثلث ىلص هنا هنعو *

 ء ذا تءاشيعلاء ورح ورجتلا

 اضيا ناذكخاق مامالا

 يكح ندا دشن ىورو*

 /ٍ رهظلاهءوضو» ىلص

 اك ةنس نيتس ىباثلاموبلا

 ىونلاىورو *ةيزازبلا ىف
 منح نيماصلا ضعب نع
 نام مون لكى نارقلا

 ههايشاو اذهو تاره

 ىنعملا ةظح الم ىلع لوم

 هدازدجاوخ ةيشاح فاك

 نيب ةضراعمالالوا الق

 هنمو ( هريغو جوولا
 هللا لص لو_بدرلا مالك

 وه نا ل و هيلع ىلاعت

 ىذتفئاهنال جوج والا

 ةيسانمال وامهتييةاواسملا

 مالكو ىلاعت هللاءالك نيب

 نيو مالسلاهيلع هلوسر

 ةيشاح ىفاكمانالا راس مالك

 جات ىتح).دازدجاوخ

 ةباغاذهو (باوااىلا

 اهناف هيفنمل كا هراعبلا



١ 
 لف تبئاعذخالا) هادم مدقمربخوهواموزا (كيلغف) ٠ جولامذ رطخ ا نيذلا ( ةئسلاو باتكلاب ه1 ْ

 مسا كيلعباعازوجيو

 ذخالاو مزلا ىنعمم لمف

 مكيلع 1 3 لوعفم

 فطع /ايناثو) مكسفنا

 ةعص عنمامعا 0 الوا ىلع

 اهنععّش مذا هنعةياورلا

 شاع ل 2 و ثحب

 «دنسلا نعلاخاه ركاب

 نالف ىنربخا لاق نا لثم

 ىلا ىهتي نا ىلا نالف نع

 رئاوتلا ناب عونم عنملا اذه

 توش لصاح ىونعملا
 مل ناو فلسلا نع كالذ

 تايزج نم لك رئاوش

 هللا ىذ ر ىلع ةعاجشك كلذ

 رئاوتلاب ”ىجنملناو هنع

 كالذ توش سفنال ةوق

 داربالل كي وهدنس روهظل

 فالخب ال بهاولا ف اك
 ةيودللارابخالا وباتكلا

 فيكفلقنلا ىفةاواسمالف

 ب »ع ضراعتلا روصت

 بتاتكلاذاىواستلاءاضتقا

 رابخالاو رئاوتلابلوقنم

 اهضعبو رئاوتلا قيرطب

 ةره-كلا قيرطب لوقنم

 ذا الا قيرطب اهنضطبو

 هداز هجاوخ ةيشاحىف اك كلذك سيل فلسلا نع ىورامو.*

 زومأم تناو « ةنسلاو باتكلاب تبث امم ذخالا كيلعف 9 هلوق ريشي هيلاو

 ءالا عابتاب نورومأم نمداقم ااهسانا درب نكل فاسلاكهريغبال هلوسرو هللاةعاطاب

 ىف اك هلعف اذكو دهتجلا لوقالا سيلدلقملا ليلد نا هلحمىف ررقدق هناو عروالاو

 لوق عم صنلا فلات اذا اضيا ررقو دهتجلاب هصتخأ صوصنلااماو لوصالا

 ده:4ااهفرعياخ و سموااصصخوا الوؤم صنلا نوك زاومل ءاهقفلال وق مدءاهقفلا

 واهضعب واهلك رك ذاملهلعلف مهب نظلاءوسو فلسلا ليلضتث روب اذهناو دلقلانود

 «انع عش لذا مهنع ةياورلا ةصص منمان ايناث وه نييلستن ان وكيف نب رخ آلا نيباولادر

 منع رودصلا ةعصبجوب# شيتفن وه صفت و باطو# ثح ل ةلوقنلارومالا نعىا

 وحن نمةياورلا طورشبدحاولاوةرهشلاو رئاونلاك ةصخت اديئاسالاب نوكيامنا كلذو
 هفصو نعالضف هي دتسلا هو لصا «نعلاح اهرثك ليي ددعلاو طيضلاولدعلا

 فارتعا ىضتقي ةيرككالا دييقتذا باوجلاب ايقلت هيفزا مهوتالف ةلادعلاو ددعلاك

 دنسا) لقشم لقالا ىا اهضعبنا ريسفتلافهل ىكيوهو لقالاسناحىف مصملا ةلئسم

 ئا «ةيوبنلا رابخالاوؤو هلكرئاوتمهنال «باتكلا فالخإلل محا سيلمحصاا
 ناو اهسفناىف ةعوضوملا لب ةفيعضلا ثيداحالا دو»و رسضيالف اذه ةروكذملا

 اهيناعم لام نوكللب ضعبب اهضعب ةدضاعتم ةه*”بتك نم ةذوخأم ةروكذلملا
 اانغر كرالو ةنينأنط لغابج ويف ىنعلا بس روهشلاىلا قتريدخاو “ىثىلااعجار

 تاتكلات المج تاريسفنوتاناس اهتافلباهضعبىفةياورلا طورش دوجوةيمولعم

 ناكما ميلست ىلعاذه 6# ضراعتلا روصت فيكف لقنلا ىف ةاواسم الف اهتيافخو

 ضزاعتلا ةهص رهوبهنا در,الفافن اريشاك لوقنملال صانيب و ولا ل صا نيب ضراعتلا

 نضعب لثك اهحسادنس ةيفلسلاتالوقنملا ضعبلنا لكشينكل ادنس امهيواستدنع

 هضاعتلا عندنسلا نعلاخ اهرثك الب هل وسافنا فنصملاهيلا راشاا ةيودنلا رابخالا

 مدعىلا عجارىناثلا با ولا لصاح ناو الوتالوقنملان ود رابخالا ىف قابىونعملا

 مهصاختتلا ىلا ةبسنلابة رهشلالب رئاوتلا مدعإسولهناكشالو مهنمت اال وقنملا كلترودص

 كلذ راكناو مهسنجىف رهاظ ىونعللارئاوتلا اذا مهعونرلا ةبسنلابكلذ مسنالنكل

 ناحماقك ةربتعملا هس بتكلا ىلع ةيلكلاب داقعالاونمالا عافتراىلا ىدؤماضيا
 ندقلااذهىزاوملامدعو منملاءاشانيباوملا نيذه لصاحاضياو ةيريشقلاةلاسرلاو

 ةدابعللالانيلقثلا قل ملىذلا دوبعملاةدابعىف تاقوالا قارغتساب ماقغالاو ديقتلا نم

 متعطتساامهللا| وقتاف +ىلاعتهلوةك صوصنتلا ضءب رهاظلب فاصنالان ع .ديعبوهو

 !مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ مهتفهللا اودبعيلالا اورماامو هتاقنقح هللاوقتاو

 هراثا نمتيداحالا حب ضعبو «انلبس مهن دهتلا ايف اودهاحنيذلاو تاريملااب قباس

 .ليالاهمايقوهنطب ىلع را طب رينا ىلا هسفن ىلع عوملا نك سس وهيلع ىلاعتهللا لص

 تقفشت ناىلا ةياورىفو هامدق تذفتنا ناىلا !سمةياور ىفوءامدق تمروتناىلا

 «مامدق)



 لعلف ضوصتلا نيد قيقملا ضرراعتلا نيب ررحام واضيإا كلذ عوقو ىّدتشهامدق |

 مزل ءادتالاىف ةريكلا كالتاوتا اذا نيذلا نيئدتبلل عنمل لاسناو# قفوتلاىلوالا'

 ةذاب ءاذغلاك مهلدزكلا ثالث تراصنذلا نييدنلل زاوملاو ةكلهتلاىلا مهسفناءاقلا ا

 ىف ه6 للعم ةدابعلاف ديدشتلا نع عنملا نااثلاث ووو مهفاف رك ذام سذج ميلستلا رادم

 ةلعلا نم لالدتسالا ناك نا ىملاماناهربلانازعا هي ةياوظ امثادحا هي نيتلعب هه عرسشلا

 نهذلا ىف ةلعطسولان اك نا تلقتدْشناو ةلعلا ىلا لولعملانم ناىنااماولولعلا ىلا

 ْق نااخدلا ىلع رانلاب لال دتسالاكىناذ جراخلان ود نهذلاىف ناكناو ىلف جراخلاو ْ

 ىا «ءاضفالا ىهههورثؤلا ىلع رثالاب لالدتسالاكىنالا ف رانلاىلع ناخدلابوىللا |[

 ناف +ةكلمتلا ىلا مكيدياب اوقلتالو +ىلاعتهل وب ىهنملا# سفنلاك الها ىلا #9 لاصبإالا |

 برشلاو لكالا كر ماودىفاك ءادتالا ىفاك كالهلا ىلا ىدؤت امر ةبعصلاتاديدشتلا |

 هتقفن هيلع بحن نم وهوه6ريغا# هيلع «بجاولاق ملا ةعاضاوا## رهسلاءاودو

 بجاولا ك رثىلا ىدؤياف ةيذبلاداسف وندبلا فعضل# ةدابعلا ل روي هدالوا وهلا يع نم |

 طارفا نم ىثانلا ندبلا فعضل ةعانلا ةموادم كرتك «اتموادم كرتواؤ# مار

 ىلاعت هللا ىلص ادم انيدن ناىه## افناتف عدقو هه اف امهتنان «6 وولي ةدابعلا

 اذلؤ *نيملاعال ةج- رالا كاتلشرا امو +«ىل اعت هللا لاق 7 نيملاعال هجر لسرا كك

 ةلج مهلدب نا هتقفشو هتج رنمو اعحرافؤر نينم ٌؤاابإسو هيلع ىلاعت هللا بص ناك ||

 كرريغ نم ,هداشراو مهت ادهىفاصي رح ناكلب ىثكرت ريغنم مهن صا ىف مهعفن ام . ١

 بضغي ناكو س+ ىلا نيس نءتاولصلا ةفخ بلط هتقفشو هتج-رنمو ,هعفنبام”ىش ||

 لزنا ىتح مكتكا رامىوكرئاالئاق اهيعورش لوزن ةفاخمةقاشلا ماكحالا لاوس نم

 ىلع قشاناالوالاقو «كؤست كل دنا ءايشا نع اولأسنال اونمآنيذلا اهباابجىلاعنولا

 «ىوقيف ىلاعتهللادنعنم دؤم وهو ةالص لك دنع كاوسلاب مهتمال ىنما

 ناكنمناشذا «ةمالا داحاهيلعىوشالؤ# ةقاشلا تاءاطلا نم ه#امىلع# ردشبىا

 هل عمجو اقاخو اقلخ نساحلا هللك ىلاعت هللانال كاذك نوكينا هدنعنم اديؤم

 نه سيل ةدابعالواو ةيندبلا قاشملاب لمحتلا ليقناف + اقسناهاك ةينيدلا لئاضفلا |]

 عجار باوإلا كلذ لصاح تلق +هيلع دمي رفت م! ىتح ىهلالا ديبأتلا تايضتقم |
 لكلب ةيندبلا ةوقلاموزامدع مسنالو ىنيدلا ىمالا لبق نم ةعاطلا نوي ةاساقهىلا

 ءافشلا فاك سو هيلع ىلاعندللا ىلص هيفدوج وم وهذاف عناسنالا لاكن مدعب وةداع هءلمكتام |

 مل ىا ةيماهفتسالاامىلعةلخادلا ليلعتلا مالىلا ةبوسنمىا ( ةيلل نينلعب للعم ةذابعلا ف ديدشتلا نع نلا نااثاثو

 داضلاو ءافلا (ءاضفالا ىهإ في شل ادمسو هدا زدجاوخةيشاح ىفاك أ اها ر- عناصلا عونصملاو<رلادوجو ِء

 كالها ىلا )لاصيال اةنوعملا

 هب فعضيام لعب 6( سفنلا

 هب بهذو اهداسحا

 لك كار ند اهااوق

 دقومونلا كروب رثلاو
 اوقلتال و+ىلاعت هللالاق

 اي»+ ةكلهتلا ىلا مكي دياب

 هداز هجاوخ ةيشاحىف

 (يعاول] قد ا ةعاضاو)
 ىقىهو دسبعتلا ىلع

 هلاسيعل ةيحاولا ةقفنلا

 نم ( ريغا ) مهتوسكو

 انركذ ا لايعو نيفن

 فعضلاب(ةدابعلا ك رثوازإ

 هلع ما كاذب اهنع

 ٠ ةدايزلاهرسعل( اهتم وادم

 ىا (ةياورزت ايف ةقثملا

 ليلدلا ىانال ىلاةب وسنم

 ةنسلاوباتكلا نمىلقالا

 نه لالدتسالاىه ليقو

 ةكرع ةلعلا ىلع لولعملا

 مرلادوجوىلعقاروالا
 مئاصلا ىلع تاءونمصملاو

 لال دتسالاف:افب [ان رك ذاك

 نم كك الها ةضايرلاءاضذاب

 اهنادجو مدعبو لوالا
 ردصم وهىذلا عراشلا نم

 لعاشاو ىناثلا نم عابتالا

 «( ىه ) بهاوملا ىف 5

 «(هؤمو) »««نيملاعلل ةجر الا كانلسرااهو #2 ةداهشب )»ع نيملاعلل ةجرلسرا ملسو هيلع ىل اعل هللا ىبص انس نا) هس ١

 ء١ نقش » ةهمالا دانا[ ) ع ( هيلع ىوشبالام ىلع )ربلا لع نم (ىوقيف ىلاعت هللا دنع نم )ىهلالا ديب أتلاب هسفن ىف ىوقم ىأ

 مكتنيهكت سل ىف لاق لصاوت كنا اوااقو اونا امل لاصولا نع مهلمالسلا هيلع هيهن ثيدحلا ف ءاحاكدأتلا كلذ.
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 ْ ةاسو ىرمعطب مطم ىلتدباىلا مكشبهك تسللاق هللا ل وسراب لصا وت كناف اولاق ركلات لصاولف ل ضاوي

 'لع]ىهناضمال هنال ( ىلاعتدللا نمر : ةفرعم ةنورقم ةسهىاذ .ثخ ,هدشاىأ (سانلا ىثخا هناوزل 0 هاوركا ذلك

 ردق ىلع و هسفناب 6 هللاب مه معاو)لاقأك هت ظء نيكل هلعل هل ئيظعت هل وقت ع ِ اهنا ورة ف رعملاعا اقمىف مالسلا

 قودتمال (مصنا رن دقك ةيهلالا عفانملا نم *ىثي (لضلادنم رودت الفإب ة.ثاناوىوتتلا واعنو 1 كلذ

١ 
1 
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 يعملو

 : روتقفلا ىا )» ىناوتلاالو ) --1 ١ © 1 اعف يع :رطاب راهظا معصنلاو 0 ريحاو هيلع 2 5-5

 2 لكم اكتلا 7 ريف كالذ

 كرت 1 ىريست فطغق

 ل نكمل عم ربلا لع

 نيدلا ما ىفلهج االوال
 عفانلا ىا ناي ةفاضالا
 امدلا ما ءدضو دانقلل

 صعاامل مالسلا هيلع لاقق

 ءاغ لخلاف : 0

 ماب اءارعت انه ارا

 رس 0 مايد

 ىا «ةدابعلا ف ناكولف”)“

 هللازتلاو هلل عوضتللا
 نم ىونعلا(«ترقلاو)

 هيضا سم نم ىا ( ات
 لضفاق يرطب هءاوث نموا

 اص ونافصولا (عفناو

 مما فوصوملاو قيرظ
 فرظلا اهريخو ناك

 اريخاهبصن ز وجو مدقملا
 نملامخلا لم ىف فرظلاو

 (وهامريغإ) فضولا ريع

 نم ( هيف وه ىذلائا
 6هلءفل )ةقشللا ةقنرظلا

 | كمركا نا ىلاعت هللا لاق * رماح تاو ىلاعت هللانم سانلا ىثخا هناو

 نال «6لذلاهنف روصت الفل ةيلعلا هتافصو هتاذ هدتلاب هلغا وإلي ركبقتا هللادنع ظ
 ' هج رهنوك ت>ومناو لمعال ريسقت فطع هناك  محصنلا ل 0 هلة فان ةيشاا

 ا هقنرطىف لساكشال ةينايرةيشخ هلنمنال هي لساكتلا الو ىلاعتهللا دنع نم هب وقت

 | تعض هلسيلنم لساكتلاَو هناذىف فعض هل ن*ىتاوالافىواةنو عسو هلن اكن ف اس

 || صا اهم مهعقتاهفدل لهم االو# .هوتاك هلافطعسيلف لساكت نكلو ةوقدللب
 أ سا ىو لهطاهلروصتالف اعانوكينا هناشنم:نال ةعاطلا ىف طارفالاك مهنيد

 | نيخالل اديق هتوك اظفل رهاظلاناكناو عيمجلا اديق هنوكى نعم رهاظلا هي نيدلا
|| 

0 
 لجبادعب ديقلانا ىف ةيعفاشال لوالان اك ةيفنملا ةدعاقل مبالملاوه اذه اضياو طقف |

 نمبرقلاو ةدابعلا ف ناكولفإ## ةفصلا و ءانثتالاك ريخاللوا عيمجللله ةفطاعتملا |
 # وهؤ# قيرطىا ه#امتريغ عفنا و لضفا وت ثالذ نم ىشىلا لد و:ه قب رطل اعدل

 سو هيلع ىلاعتدتلا ىلص 46 هلءفاو# قيرطلا كاذىف 6 هيفإلل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 | ريذنوةنامالا غلبمو ةمالا ىداههنال هيلع ضرحو ىرغا ه#ثحودهنبب واو

 | الاعفاو الاوقا#« سو هيلع ىلاعتدّللا ىبص هيلع وهام عيب نا اعطق مزجذ و« ريشبو

 | 'ىلاعتاللا ةفرعمىلا ترئاوؤ# دياعا «عفناو# ىلاعتهللادنع «لضفاو# الاوحاو

 | ضخولوطقف ريخالان ود ةثالثلا لاعفالل دبق هلا رهاظلا #ءادعاملكنم ءاضرو

 ةفوصملا دوصقم مظعم و ىلاعت ءاضر ىلا عجار لكلاذا هحو نع واحالف كالذب

 ٠ مسنالف قيصفتلا نايبلادارا نا هنيبوا هلوقنامث اذه لمأتف ىلاعتهللا ةفرعةوقت

 ١ هللانع هرودص مدنع ! فالف ىلاججالاناو. يرش لع لكىلا ةبسنلاب كلذ موزل

 . اودهاب نيذلاو * ىلاعتهلوةوحن رهاظلب : ماو هلع لاهشا لص لودر نع ولات
 هنماام ضناملالكهلوقو+نودبعبلالا سنالاو نا اتقاخاموهلوقو ءاتلبش مهني دملاذيف ا

 (هلوقو) ضرح ىا#«ثحو هنيبواز هلضف ند ”ىش نع هن ىغالو ىلاعت هيضا را سانلا عرسما هنال هناذب

 ٠ ىلاعتهللاىلص هيلعودام نات كُتريغنه ىا 6 اعطق مرح ر مهقنام دايعلل اغيلمو نويصنللال . ةمالا(هيلغ)

 اد هيف امل دابءا] ( لضنا ) قوقللا ىلؤا قوقح ءاداو ندبلا ىف قفرلاو دام داصتقالا نم (-وا

 قدح هيف مهئادال (عفاو)لا

 اهتحار تقو ىف

 5ك
 قبلا لمعلا نم اهغارفل سذنلا نكمل (ىلاعت هللاةذرعم ىلا برقاوزل هق- قح ىذ 2

 للا لغجتام هال تاذ نم دعب 47 لاغتشالاو هلاكو هتظع ليلجو ىملاعت هللا ءالآىف ركفتلا نم

 : تحم
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 سو[ 1١م ]2
 ء 1. 1
 هنعبال ام هلاغتشما هدبع نع هللا ضارعا ةمالع مو هيلع هللاىلص هلوق]

 أف ل هللا 0 0 ري ةزطلا لها رئانصم نب أ هلوقو نيل

 ريغ س 0 تا اف اطا رفادعاع همركفلا هب قاام عيد ىلاجانايب اهوكو' 3

 ىلع درب ملناو فاسلا هياعامنا ل صاخلاو +مالسلاو ةالضلا هيلع ىنلا هيلع نا .

 تامومملات حت هلوخدىف بانر نا ىقبذبال نكل ىوبننايب هليصفتو هصوصخأا 1

 نواطاص ص ماكو ىوبنلا ديدصملا ع نع زواملا 4 روصتبفيكو امناراشاو ةيوبنلا ١ ا

 ىباعح ىفو اهنم قيقملا دارااو 0م نوفراعلا ,هو نودع مزكاوا

 نام نا: رهاظلاو اوةكس سو عاش امي ايف مهابا مه دعب نم ديلقت بوج و ىلع ماجالاو |

 ىباتلاوىعبان ملا و مو 0 رقى نم راكتادريمل اذالببقلا اذهنمهيف ا

 انماما بهذه و+مهضعب مت ومالسالا رف رايتخا ىلع ,مهرمصعىف رهظنا ىباحصلاك

 عا منوكف كشالو هنم لعالا ىلع دهملا ددقت بو>و ىلاعتهللاهج-ر ةفشج وأ

 اقباسديلا ريشاام سنت ىشثعي نا فنصملا ىلوالا لعل اقباس تعمس اك مامالاك مه ريغنم ١
 هللاىلص هنعىوردقو + صاوخللكءاهتنالا لاح وما وعال أك ءادالا لاح قيفوتلانم ١

 هركسال هولاق اذاف هّللاب ءاملعلا الا هفرعيال نونكملا ةئيهك علان هنا مسوديلع للاعتأا ٌ

 لمحت هلوة نم فنصملا هبرذتءااموةيرهاظلا ءالعلابةرغلا لها سمف هلللب ةرغلا لهاالا ا
 هركذام فنصملا ضيرعتىلا ةراشا لبق مث ىلاعت هللاءاش نا هفرعتسف خلا ىورام ١

 اماو *مالسلاو ةألصلا هيلع هتريسنه رهاظلا ءالع هيلع علطاام رادقم انهفنصملا

 مولعلا اهنال رسام وللخ سو هيلع ىلاعتدللا ىلص اهرساف ةنطابلا ةصاخللا هتريس

 ىش امولع ىنلعو جارعملا ثيدملاىف لاقو *ةنونكملاةيهلالا فراعملاو 0

 هنع ةثورومىهف ثيدملا هغلش ١ ىنمازعو هيف ريخ لعو هنايتك ”٠ ىلع ذخا

 نع تظفح لوس ةريره ىبا نعىور دقو +رهاظلا رعلاك مالسلاو ةالصلا 1

 ولف رخآلا اماو هتثثف اههدحااما للعلا نمنيئامو عسوهيلعلاعتدللا ىلص هللا لوسر '

 ىكال لاوطلا هلك نه لاقام رخآىلالتقلىا موقلملاىا موعلبلا اذهىئمعطقل هتثب |

 وهلب هيلع كلذ هجوت ىت> هلها ىلع راكن الاون ٠,طايل الع ىفن ددصي سيل فنصملانا |

 قاب اع 3و مهام ا مجحا نيح قبس ايف مههظعدقو فيك هب فريم وهلهاب رقوم |

 لاق هناك لدتسملانا ةرظانملارع بسحب هيلعمالكلا مث ةبوجالا متانهىفف دخلا هللا 0

 وا تباثف اذك هناشامو ءاهقفلا لاوقاو رابخالاوباتكلا هيلع لد *ى

 1 فاسلا هيلعام ضراعم اذه نا هلوش لئاسلا هيلع ضرام هلا رماظلاو مزال |

 روصتت امنا كلذنا دانتساب الوا ضراعتلا منع باوللا هيجوتو «تباش سيلف اذك هناشا
 فاسلا نءلقتلا ةعص منع كلذرملست دعب و هريغو جولا نيب ةلئامالو ا نكماهف ا

 ضراعتلا لصا دوجو عنملوالاف دينا_الا نعرثكالاولخ و صعفتلا مدع دانتسابابنات |

 06 ل ةشرإ

 هيف ئرجف فاصوالا

 لاعالا باب ىف ركذام

 ملو لمملا لومعم ردقيف

 سيل هنال هراعكا بدي

 لصالاىف الو الاح ةدع

 بهاوملا ف اك



 «(ىورام) ةنسا فاسلا له ضراعت ته[ ١14 رع مدع لعءافالاينبمن والاب ز وك و لوعفملل ءانبلاو ةدحلاب (لمحف)

 ام 6 مهاع لو عفمللءانبلاب

 ام مهنا ىلع) اهفااخ

 اما ديدشتلا كلذ اولعف
 مما ددشتو ةزمهلا ريك

 (ةاواد» )ليصفتل ف رح

 ةغاابمللال ةيلاغملل ةلعاشملا

 ضاصال لا هىظعءاودوا

 ند اهب ةلزانلا «(تواقلا

 يعود و تعوا ةلفغ

 كلذ "رون, لازنا اورق
 ايهذماملع قاشلا لمعلا

 الثم ةلفغلا ءاد يذل
 ماودلاما هيلع اومادو

 ةدهاجملاىفاوأرامل و اءادلا

 هل كرو د ةكربلا نع

 بهاوملا فاكهه« زايف “ىثىف

 ترام #ةدابعلانوكلوا)

 اهب ,هداشعا واهل هتمزالم

 زر و تلعام ق4 ةداج)

 تراصام (اعبطو م42

 ةيسنلاب اهكر ىلع تترد

 4 4 رتل مهلا اهلعف © تناسب 7

 بصنلا و بعتلا نم ,هريغل

 ءادغلاك) ةحفلاىف 3

 هداتعا ندبلا عميتتلل
 هلام اعيطهلراصو

 عبطةداعلاو هدهذ ملأتو

 اهب نوذذلسف) سماخ

 ةداتعملاةقاشلا ةدابعلابىأ

 2 ِ 3 البر مهل ةوق ةعاضا

 هوو و اهل ندبلا فلال

 كلذ نم قده الا

 هقلللال وهلل ق> ةعاضا
 - |! وعم 2

 ق2 (قموادم كارئالو)

 ظ ْز «نمزت مسو هيلع ىل عتيل ىلص (رسثبلا لضفا هيلع ناك املضفا ديدشتلا ىادنا داقتعا الو )هما ود ,هنمبلط

 كلعلو ليلدلاب ىعدملا تابثا لبق نه ثلاثلا باوملا لعلو جراب ىناثلاو

 نا صضفم فاسلا هيلعام لوش وا اًضا سدلف سدا و ملسو هيلع ىل اعث هللا ىلد هنيبل ا

 سلف دو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنش ل مهأ لا هلعام وأ تياث 06 كذاهلا

 ةلع هنأ انا قاثلاو اعم نهذلاو حراخلاىف ةلع هناايمل لوالا نوك هجوو تياثب

 مزلالو لم ًاتفمالسلاو ةالصلا هلع هلايو العف مدع هدحو هيف ف رع مل ذا طقف نهذلا ىف

 «لمصفإم لاقن مهنعردصام لإ ا مهنع راذةعالا ىلا راشا فلسا ةئاحت با وللا ند

 ماسجااللاك اض م بواقا/نال## ب واقلا ضا مالو ءاودلا نم 6 ةاوادماما ديدغنلا

 قالخالا نم هراكم لك ًاذبمتلقلانال ةسلقلا كاذكىوادن ةيمسللا ضا مالا ن اكو

 'لاغتشالاو رورغلاو تالفغلا نه ةئشانلا ةيحراملا ةيناكرالا حتابقلا و ةئذرلا

 | ىذا ةعاانلاك تاذ بجو اع ضارعالاو مايقلا ماودىف ام“ ةالصااو ماودلا

 ىلع ةيوجالا ا فلسلا نم تاديدشتلاّ الت رودص ىف حرص هدعبامو اذهنأ

 ريغ لعف ىلا مهيسفال مهاسح دقتعي نف فلسا نسح داقتعاىلع مالكلاذا همدع

 0 ليوأتبام هلع ردصامولبوأتالب نوكيام رودصلا زاوجمدع لاشناالا عورمم |

 ' نارقسالاماودوراركتلا ةزكب# مهلةداعةدابعلا ن وكلوا وي ةهللا ف التخال ض راعتالف |

 ٠ .لضفالاناينا مازتلا فلسلا ناشناعم اهزجا لاسعالا لضفا ثيدح هدرب نكل

 . نع كفنبال ندبلا ميحح ناىف يب ميحصا ءاذغلاك لف فاكتالب عبطك ىا اعبطوؤ#

 "لاق ةقاشلا تادابعلا ثالتبىا هياهبنوذذلتيف# هحور ماودو هتعص ءاَشال ءاذذلا

 هيلع تابوقعلا ,ظعا عنملا نوكيف ذلتسيف ةدابعلاب سأي دق فراعلاو ىوانملا

 .لاقو لخللا مايق نيبو ىتد هتلوليح نمالا توما نم فقاخاام مهص#إ لاق ق

 ”ميعنوبا جرخاام هذه نم دارملا لعل ىهتنا ربقلا ف ةالصلا ةوق ىنقزرا مهلا د

 «ىبانبلا تياث تلخداوهالا هلاال ىذلا هّللاو انا لاق ريبجنب ديعس نع ةياملا ىف

 'مربق ىف لصي هانا اذاف دبا تطقس نبالا هيلع اننواس الق ليوطلا ديج- ىعمو هدا
 .نعو مهوول قوهللا لها نم هكدا مهليل ىف ليلا لها ىارادلا ناولس نانعو

 هنا راك نبا نعو مهل لجامع باوث ةاحانملا ةوالحالا ةنملا مهعنب ”ىش هبشدال ضعب

 لاك لبللاه ثنا فيك مهضعبل ليقو رجفلا عولطالا ىتنزحاام ةنس نيعب راذنم لاق

 ' ىلاعتهل ؛6قحةعاضاالب 8 فراوعلا ف اذك هتلمأنامو ههجو ىن رب طق هتيعارام

 ةاخاولا راسو تاءاجاك همزاللا تادابعلا هةموادم كرئالو# ماك ءدبعاو

 ملسو هيلع ىلاعتهللا لص 6# رشبلا لضفا هلع ناك امم لضفاا له دي دشنتلا ا هنادا ةنعاال وو

 - 0-0 جا

 ا دود ا ا ا م



 ناش ن 00 كلذ سيل وداشرلا ةل و دادسلا دقف نم ناو داقتعا كلذذا داصتقالا نم سو هيلع ىلاعت هللا ىلص اًيدن (هلاوأل
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 ذلا ماغطلاءاسغالا ةلهلاناشوهلب فلملاةودق مهنبذلا فلسلا ْ

 لهسن ءىورو : داب ءلان وف راعلاموّهو ذأ ءلا هب طعما ماودلا قب طدام عرشاذلف م .حرلا فورلا هناو نيلقثلاديس ةعباتمىف 0| 1

 عومجلات تلب مث 5 5 دلال ايواسردر 3 الايوات زاهدحايىزشي مهارد ١ 0 000 ةنسلكفف هؤادغناىريسنلا ||

 ىذلا نم لضفا 6 وا وه طسوتلاو داصتقالا نم
 اي ١ مهنأش لب 6 هلق 94

 مب

| 

 تاريصقتالاو بونذلاب لكلا نه رقحا تاءاطلا كالت عم مهسفنا نوريوامتادمهنعردصام

 لكس ني>لاق هنا زيزعلا هرسس سد ىدشثة قتلا د نيدلا ءاهب هجاوخ نع ىحاك

 ةريثكلا بونذلا كده 6 ضرالا هج ؤىلع ىذثملا نم مظعا ةمازكى ا ةمازكلا نع

 ىضتقي فنصملا مالك قايسنا ىئيال مهسفنا راقك#ما ضعب تنضملا نم مهشي 5

 نيقيلا ندهو ءاقحا مهناو مالسلاو هدلضلا ةيلع هيلعامل كتئلاخع كفاذتلا هيلعام نا

 عم ةقيقالا روصت فيكف قحسبل مالسلاو ةالصلا هيلع هفلاخام لكنا ىعطقلا

 الف عرسشلا نم ذخانا لي وأتلااذهناو سو هيلع ىلاعت هللا دىنلا هيلعام ةيريغ
 صنلا ةلباقم ىفايأز نوكيف الاو مسو هيلع ىلاعت هللاىلص هيلعام ريغنم نوكي

 لكل زوج اضياو ق>ىلع نونوكيالف صوضنلا تاقتلطا ادبقتو ايلقع انسخو

 عنملا صي .ظدأو ديدشنلا اذه ذم نم ةدئاذ قب الف لب وأتلا اذهب مهلعف لثم لعشنا

 صعب عم اهضعل دضاغت رابخالاو صوصنلا كالت نا ملاح كيعل ليوأتلا اذهريغب

 هنكل عرشلانم هيلع مهامنا لاَشنا نكمم امةياغ ليوأتلا لبقتالف تارسفم

 لكشي نكل ىلوالاو لضفالا وه داصتقالا نم رك ذامو ىلوالاو لضفالا عترالخلا“

 مدع ىلع لخلاو بجاولا وح طا_دحالاو ةميزعلا بناج اومزتلا ةثاظ مهنا

 ىنلاريصع برقىف مهعيججو دهني ,هركاو فيك بعضا ىلوالاٍبناَخ مهناف ع
 تاما ركلا و <نم مهلامعاراث ؟لوبق متالع مهعينص ىلع بترتدق و سو هيلع ىلاعتهللا لص

 انيدناماو 8 مارملاةقيقح ىمهف روصقريغ ايش ماقملاف دجامل ىنا ةلئابو «اضنا

 ةيانعي سشدال نكمملا ِ لامكلا نم ايلعلا هج ردلا غلب دقف سو هيلع ىلاعت هللا ىبص

 0 الش“ هيلا لتنو ءارح رزاغف هغرفت لدباك اهدعبو ةودنلا لبق ليف ىناعت دلل ل

 الصا ةدابع 2 ةمالانم دحا هقبس ملو همايقىف غلابتو همايصقق لصاوبو

 ملام ىلا « بلقلاهجوتنع عنمال نا 8 اًيلعلاةجردلاىا هك ئه و9 هيفام لمأتف

 اكتلا ال 9و ةيداملاةيرسشبلا لغاوشلاو ةيمسملا قثاوعلا نم # 'ئثب## رونلاو شدقلا

 ىراقلا ىلعلاة#ءاوسول هدنعقلملا نم «؟ةلزغلاوو» قاما عم 6 ةطلمللانوكتو#
 1 سس سس سجس سس سل

 نيرادلاريخنامو ولعلا ن مذا ماعتالا ن نهال ..سلضأ

 المش
 مونى د>اوب 08 ءزد

 اضنا هنعىورو+*+ دحاو

 نيتسوهثلث وهن يت

 ةنسناضمرىفرطش مل هلا

 ىدرخا هس قو ةرمالا

 نم ربتعاف طقف هرخآىف

 ةيشاحىف اي ةيبمتلا هلاح

 دروالو»+ هداز هجاوخ

 سيلا ليق هناكردقم لاوس

 هللا لص ايبنلاعبط ةدابعلا

 لعشبمل هناعم سو هيلع

 اهولعفام

 هنع باحا *تاضايرلاو

 هللاىبص ا سناماو) هلوَش

 غلب دقف مسو هيلع لاعت

 (لامكلا نمالعلاةجردلا
 أك هريغ هيف هكراثيوملام

 ىا «ىهور) ىلا زغلا لاق
 نا) ةروكذملا ةجردلا

 لعافلا ريغل ءائبلاب( عنمال

 هنم (باقلادجوت نعإ
 عم هروضحو ءالوا

 نم( يقرا ) لاق ملا

 دي واعملا ةئكلامكل ءانعالا
 ملكتلا ال) ةيهلالا تاريثأنلاب
 الو لكالاالو قلذناعم

 عياملالاخ دا ىا «برسثللا

 تاديدشتلا نم

 ىا( مونلاالو ب ارش فوملا هلاخدا مهايعتل ىف اًضيا ناخدلا مردلا لوانت نيئادلا ءاطخ م. هنمو فوملا ىلا |

 مالسلا هي كعب اع دما مق آر أم ناكاذاو ةدعملا ن 4 4ك | ةدعاصتملا ةرتعالان 4 غامدلا بتاصعا داق ركام زوءشلا لاوز'

 «ةلز ,ءلاو) سان اب هل ( ةطاطلا نود 2و 0 هريغو عامج )2ع ءايسنلاا ةيسمررام كو 2 جولا ةلج ند ءايدب الا نم هريغكلا#

 هروضا هقحف مهنع

1 
 ىنغتسا ناب وةسم ىا «ءاوس ) ءالوم عم



 هد نع ”ىش هيبشنب
 عم هربخو ًأدتبمةطلخلاو
 ةلجلا وءاوس هيلع فطعام

 فوذحم طبارلا ون وكتربخ

 امهيف هلاح ىوتسا امئاو

 ناف رسشبلا ىتاب فالح

 هلغتشت ال سانلاب ةطلخلا
 هدياامل ىلومأل هجوتلا نع
 ةيلعلا ةيكلملا ىوقلانم
 ىفاك مثيلا راس فالح
 هيلع(هراصتقاف ]ب هاوملا

 ضعب ىلع مالسلا وةالصلا

 نع (ةرهاظلا تادايغلا

 ىأملا (اهنوكل) ضعب
 «هتمالو هلل ضفا رئاهنماهب
 ليلق لومار كرا
 كلذو اددم مظع اددع

 ةمالا راعارصقل بسانم

 ىلاعت هللاىلص هذذلتو )

 ءاوس 6مئاد) مودع
 ةرهاظلاتادابعلاف ناك

 مدعو هدوهشماودل الما

 ال )هدوهشم نع هتلفغ
 تادابعلاب هذذلت( صتخ

 ه.ولطم نال (ةرهاظلا
 بولطم ظعامالسلا هيلع

 لقتسا رحيلادصق نمو
 ضعب غلب دقور) ايقاوسلا
 ظح لوصمل(خغعاشللا
 كلذ. ىابردي اتوهل وب

 هيلع لدتسا اك دحاو نامزىف قلعتال طيسب نهذلال بق ناف * هللاركذ نع عببالو |

 انالخ هىومقف ةءاورإفو هحرشىفو هتعسقل تاماف اندنع تدبنا تهركف اندنع |

 سيتا 1 ١

 أب نئاك قوصلاو ةطلخلا ىف ةلزعلاو ةولملا ىف ةولخلا ةيفوصلا رباكا نع
 تايسل |هذهلاغتاب هلاغتشا دنع مالسلا و ةالصلا هيلع هناف ىثرف ىث عاوبي رق بي غو

 ماتلا هج وتلا سيت اولاق انلق + هفوجىف نيبلق نم لجرل هللا لعجام + ىلاعت هلوه

 'اذهلو ةيوقلاةيسدقلا سوفنلاىوذلو ةيرششبلا قعاوعلا نع نيدرجحلل نيئيش ىلا ةعفد
 .ةالصلا روضح عم ةالصلاف وهو شملا ما ريدي و هيلع ىلاعت هللا ىلص 5

 [| اريتةالصلاىف اناو تركذ ريغصلا عماملا ثيدح هيلع لمحينا ىلوالاو اهعودخو

 ]|| *ىثىلا اهف ةبنلاناواهلاكصقنال ةالصلاب قاعت ام ريغب ركفنلا نا ىلا ةراشا هيف لاق نا

 [| هب ةرهاظلا تادابعلا ضعب ىلعمالسلاو ةولصلا هيلع هراصتقاف# ةرضم تسيل راج
 ”بيغيالف ةينطابلاةدابعلا ىف اماو رهاظلا ف وه امنا راصتقالانا ىلا ةراشا دسقتلا ف

 . ىلا ةبسنلاب اهم ءافخ عيرفتلا ىف 6 هللخفا اهنوكل قه الصا لا كفنالو اهنع

 بلقلادجوت لاصعسال ناكامل تادابعلادبدشت نا لاَ نا الا 6 هتمالو #8 هلوق

 ىلا هراصتقاف مالسلاو ةالصلا هيلع هلديدشآلا نود, الصاح كالذ ناكو ةطلخلادنع

 ' عرفملا هلسيلذا هتما ىلا ةبسنلاب ءافلدلاعفرال هنا هسفنىف هدعب عم نال هرخآ

 ' هباولمع موال ضفألا اوفرعيمل مهناب ممنظلاءوس ثرويف فاسلاةمالانم ناو هيلع

 لاصنالاو ماتلادرحجتلادنع جتا وذلاوه انه دارملالعل ةذالا نم 6 هذذلتو
 | عطقو ةيئامسملا تاس وثآملاو ةيئالظلا تاسوسحلا كرت ةلاحىف رونلاو سدقلا ملاعت

 | لاوحالا عيجج ىف  مئاد ٍلسو هيلع ىلاعت هللا لص ف ةيلايللاو ةيمهولارطاوملاا

 ' نوكيالو ةرهاظلاتادابعلاب هلوصح صتخمال ىنعي ه#ةرهاظلاتادابعلاب صتخمال هب

 ةراشاريبعتلافو مهفاف اهدنعوا تادابعلاب ,هذذلتناف ةمالل كلذك وه اي اهدنع

 ةَقاف ًالاةطاخلانال اهنع ولمللادنع نوكت ةزهاظلاةعاطلادنع تناك ام هتذل نا ىلا

 ةمدقمللاهذه مدقب نا ىلوالا لعلف تادابعلا ىلوالابف ههجوت نم ةعنام نكتمل اذا

 || لولعلا ىلع ةلعلا فطع قيرطىلع ةمزالملاىلع اليلد ثلذ لعجيناالا عب رفتلا ىلع

 ' ىلاعت هللاىلص هلوق لمح دق هيلعو قزرلاءاودىف لحتلا دوهشب هذذلتنا اعاو +

 || هلوصو دنع هلال ةرم ةئام مويلا ىف هللارفغتسالىناو ىبلق ىلع ناغيل هلا رسوهيلع

 || «* حاشملاضعب غلب دقو © اباج ىا انيغ هدحيو اهنودامرصقتسي ايلعلا ير لاىلا

 ||| اما ةدابعلاف ديدشتلانا نم قبسام محضوت لقنلا اذه ةدّئاف لعل ىلاعت هللا هجر

 | لوصحلادنعو سدقلابانجىلا هجوتلاماودو ةعببطلا ةكلم ةئر لاصعمال وه

 ةجردىلعا غلب نلو ىلولاعم ىنلالاح ىواستب كالذ رعُدي ليقناف + هيلا جاتحال
 ]| سنجاب سوا ريظنتلب ليثع سيلتلق * ءادنالا نمىن ةجرد ىنداىلا لكاىلو



 ىلولا لاح ناك اذا ىنعي صنلاةلالد ليبقنمدهنا هجوالاو عونلاف ىواستلا بسال

 اضيارهوتام عفدابف ىنلل نوكت نأ لاواف كلدك لامكلا غولب دنع فلكتلا كرثىف

 كلذك سيلو هبهبشلا كح ىف وهذا ريظنتلا ف مكملاةوق مزال اريظنت هنوك سول هلا
 اك اهسنج ىا « ةجردلا هذه نم 8 بيصن ه« ظح هل ناكث يح ىلا 9 مهفاف

 ةجردلاهذهنم ضعب هلناف ضيعتلا ىف ةرهاظلا نمو ةصاحا ىنعم ظالا ظفل هءرعش |[
 ةجردلاءذهنا لاقبام فعض رهظب هبو همامتال لس وهيلع ىلاغتهللا لص ,هاتناك تلا
 ةثرو ءالعلاناذ هنع ثرالاقيرطب مالسلاو ةالصلاهيلع هتجرد ىه اهلا غلب ىتلا

 نامزوةياهنلانآ نآلا اذهنال 6 اقيدنز راص نآلاىنأر نم لاق ىتح 9 ءايدنالا

 ةياغوهلب تادابعلاعيج نم ىلصالادوصقملاوهو توربلاراوناب ذذلتلاو ةلصولا أ

 هلدكتملاتامدقملاو ةلصوملا ىداباك اعيج هرراسف ءامكملاةمكح ةياهنو ءالعلازع أ]
 لفاونلاولئاضفلا نم دوصقملاف تامدقملا كلت لثمىلا تفتليال دونصقملا ل وصح دنعف

 نب رصاقلا ضعب نظيف لئاضفلا كلت كرت اذا غولبلادنعف ةبترملاءذه ىلا غولبلاوه

 لكا وه امب هنطاب لاغتشال هكرث نا لاملاو هبءادتقا اهكّرييف اهمدع هايا نيدلقملاو

 عفنل ةدافالا باب محفب هنع لئسنيح لاق ىلبشلا نع ىرافلا ىلع ىك اك هنم فرسثاو

 مولع نمريخ ىبر رون قاردتسا ىلقروضحل هرلي ىسش ىذلاو ةدافتسالا باعصا

 ضراعلاكراسلاو نيلسرملاو ءايدنالا مالكة ديز وهىبعملا اذهو لاق نيرخ ًآلاونيلوالا
 ةدايزال ةيجوملا سما ةلااو ىنسالا ماقملاو ىلعالا دنسملاو ىصتالا دصقملا دصقاف

 تابجاولا ىلع ةرهاظلا ةدابعلا مص ماقملا اذه بحاصف ىهتنا ىقعلاو اندلاىف

 ضعب كرف هللبروضااو دوهثلاوهو هنمىوقاوهام هلاغتشال تادكؤم اننسلاو

 تالابممدعىف قيدنزكىا اًهيدعُز ريصيف هلاح !«بالوهو هنءادتقا هكرتام نيرصاقلا

 نوكيةرهاظلاةدابعلاهكرتل ليقو دسا ديزك غلبلا هيبثتلا ليبق نف لفاونلاو لئاضفلا

 رافكا مزايفالاو هداسف لعت تناو ةقيقح اًيدْنز نوكيف رفكيف هللانيدب افخسم ]|

 ىلا لوصولا لبق ىا # لبق ىل آر نمو 8 لئاضفلاا هم ةرهاظا اًةدابعلا ران لك

 قراوبلات اع نمنطابلا اولد ةرهاظلالام الاب لاغتشالاة رك نامزوهو ماقملا اذه

 ماقم ىلا لصي نا ىلا تاماطلا ىف هتدهاحمو هب هنادتقال «اًقيدص راص## ةيهلالا

 ىرخاو تايآلاو مححاىف رظنلا فارم ةران مهسوفن تدعص نيذلا مهناف نيقيدصلا
 اهنع اؤربخاو ءايشالا ىلع اوعلطاىتح نافرعلا جوا تاضايرلاو ةيفصتلا جراعمب

 هذه نه بيصن و مهس ىأ (طح هناك ربل انهت ريعتسا ناكم مسا حصفالا ىف ماع ءائبلاب (ثىح ىلا( ظطأ

 نم لاقىّت>) بيصن ماركلا سأكنه ضراللو لسو هيلع ىلاعتهللا ىلص ىئطصملابهسيسأتلاكو هعابنا ةوقل(ةج ردلا'

 نآلك ىفنافرعلا ةذاذل لصف ال دوبعملا نع ةقاطلابسحي ةلفغلا مدعو دوهثلاماود دعبىا (اقيدنزراص نآآلا ىنأر

 موصلاو ةالصلا ضنا رف ّ و هيلعىلاعتهللا لس ذا1 لجرلا كالذ ه4[ ١ 8]/91- لاق كضئارفلا دنع فةووا دجءا وس

 اذه لع ىزاآل محلا و

 هللاىلص لاقذ صقتاالو

 قدص ناهلفا سو هيلع

 هللاب فراعلا لاق اكو »

 الو *ىريصوبلا ىلاعت

 ةلفان توملال يف تدوزت

 ضرف ىوس لصاملو *

 لفاونلا نال ٠ مصا مو

 ه.ل صح ىذلارونالةلصو
 نبا لاقاكو نافرعلا اذه
 لوم نال

 قيبرط لفعلا و لمعلا قرط
 قيرط ىع'رلا اعلا ىا علا

 قيرطوهو ىئييلكتلا لمعلا
 تناكاذاف ىلاعنهللاب معلا
 ءالوم. هلصواو كلذك

 ةيسنلاب/ ىوتس هدصقل

 لالقالاو راثكالا كيذل
 نالآ قار نع لاق اذلو
 فهملو ىب ىدتقاو ىا

 راك ىرمإ ةديقح لع

 توق نم ىربامل اًهدنز
 نمو )لفاونلاىف ىروتف

 مضلا ىلعءانبلاب(لبق فأر

 ىإ ديلا فاضملا فد

 ناف رعلا و ضيفلا نم ز لبق
 لامعالاكل:ىفىبىدنقاو
 هم ل دتش_ فتش رابمال صالخإالا عم

 هللا ن وعي هدأ قفو 0 همالك لح اذه ةودلا ماقم دعي تاماقملا لوا ىهو قدصلا ماقم اغلاب ىا (اهدص

 ديلقتلا درك ماظعلا ,ابعلا نم ضعب هعتو ةيفوصلالب ةفوصتملا نءماوقا مادقا انههلذدقو 4و العاو هقشوتو ةماهلا]

 فيلاكتلا هنع طقس لابكلاو ةبحلا ةجرد ىلا لصو نم نا نونظيأ



 /ااالّفلا اطوفسب نتولوش لب دوجسلاو عوكحرااىف ةنيناملاوهو ةالصلاناكرا ليدعت هيلع مزاي الو ةيعرمشلا

 7 عضعل لاقىتح مايصلا تانكسلالضتاو مايقلا تاك رأا نسحا لقاك نيقلا لها لاعا بحاو نيدلادام اهل وك عم

 هلناؤ ءاططخا اذهنم هللابذ وعن رصقلاو لوطلاال ةذلاقالخالا دب رد طا !١ناكرا ليدعت ىلا ةيفوصلا رظن

 ألات هو 4ر2ذ ةالصلا لطب فسوب ىبا دنعو اضرف هنوكلهلع ةدامالا بوجوو هكران ماب ءاهقفلا حرص دقو فيك

 :ورال ةبادهلا فاك جركلا جير ىلع .بجاوو قىناحرملا 42 هَ ىلع ةنسف ام؟دنعاماو ىلاعت هللادج-ر ىعفاشلا

 :جرلا اهنف ميشنال ةالص *ءرال هنعةللا ضر دوعس» نبا تيد نو ىقهيبلا و ىنطقلا رادلاو ةعبرالا ننسلا بادصا

 اما فغيز شام ءاهظةح و اهئاكراليدعتةالصلا ةماقاوةولصلا | وعفا ىلاعت هللا لاةدقو فك" ١ دولا وع عوكرلاىف هرهظ

 سِ نيديسفلا نم ءريغو ىضاقلالاق اذك مئاقلا ةبشلا 0 نا 0 لازاو 0 هموقىأ ل 0-7

 ميصصتنالات تاياهنلا عصنال

 لمعلاو علا ىه وتايادبلا

 اذه ررشهاذاو هفنرتلا

 قلاذمو مهرارتغانا مع

 سصتش هتاهنىف ناك ثيح © ءاسنلا ةروسىف ىواضببلاهلاق هيلع ىهام ىلع

 00 هارتيو ةدكؤملا 6نسلاو تابجاولا و ضُئارفلا ىلع ةرهاظلا تادابعلا

 85 «ماتو برشيو# مايصلاب مودنال ىنعب * لكأيو 9 لفاوتلاو
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 نم 4 ماوعلاك هه تالاملا لوا فئاظو ىهاك تادجمتلاو تاولصلاب

 طوقس انهننظنالو اسلق هريس نوكيذا لمتلاةلذ فراعلارضيال ليق اذلو هرهاظ

 ةكراتم نا تفرع دق لب مالك الب رفكو داملاةناف ماقملا اذهىف مهنع فيلكتلا || 6

 اا ا الا عدو ىشلا الو ”تاججاولاال"لئاشتلا لع ةروشقم | 2 0 سيل

 :م'لكالاب مهلاغتشال' لب نالسكلا الو عفنلامذع مهداقتعال سيل لئاضفلا 0
 || ذاتجالا ةياغ <« دهتحي تداول 48 دوسعم اوان أ لصخترفا مهنالو ؤسلا مهن 1 ! لاوسلا ةءامسلا داع

 1 د هداهتجاك دهتح هدابتحا 0 نك 0 تاضايرلا عاوناب # ضانرب وي : : 4 !س ىلاعت هللالاق :

 "ايهتنن نلو ىلاعت هللاةفرعمل ةياغال هنال ةفاضا ةياهتلا هي هتاهن ىف 0 م تالا دا
 لئاضفلاب «داهتجالا رك اضياةنلاوةرخآآلاىف لبطقق ايدلا ف سيلاهيف هاهتنم مت نك ل , 1 : 5 0 هنافلمأته نولعتإل منك

 الاعتهللالص ةداعسلارذص نعةذوخألملا اهاصانم الصا ةقيرطلاوف ةرهاظلا

 م زفكلا هيلع فاضف وي اهاكزاو ديئاسالالدعا هللاءايلوا ديئاساب ةتباثلا سوهيلع

 . ؛ نا دحال ىقشالو ةقبرطلا س انلا ضعب رك | 5 انه ةيسلخ فنصملا نع لقت

 كنا ةمزالم ىفام خال ىهتا ميا مهنم ىريىتح اهلهاو ةقيرطلا

 ةشدلا تاسمهملا َنَم

 مث ةيهقفلا تاقيقحلاو

 كالذ دام فخصلانيب

 ناك ثيحإل هلوشهشلا

 نم رصخقل هتاهن ق

 «©ةّفيرطلا) احورخ : » :تاقا ولا و ضُئارفلا ىلع 0 هيسفن هنهدهتكام ىلع » ةرهاظلا تادايبعلا

 ش: ١ لك ( مايو برشيو لكأيو ) لفاوتلاو بحسملا نود اهباتع نم اجورخ © ناسلاو ) امنا نم

 /ءاوغلاك) هلوش تسناوهرو ريغلا ىلع :هلاخ اريس كالذ ن« 001 لحن و كالذ ند راثك الامزل همونو هيرشو

 ءاو هلتداقنا ىتح هسفن ةدهاجع (ضانرب وز تابحسملاو لفوتاىف (دبج) كواسلاىف (هتاددفو) ناك

 ل تهل آلا ضيفلا كالذ دنع » ريضصا ىو 2 هداهتجاك دهتج 0 كالذ ( ءداهتجاى أر نف 0 هالوم ةعاطىق

 نطلاو) ةعاطلا.٠ نم داهتجالا 5 2 كر ةباغالناك ناو دوهثلا ماقل هلودوو ا( هتاهنىف هارنمو

 هعىفىفكاوه ورا رفكلا) امث زاكتانء (هيلع فاضف)إ اديدش ًالصأتماراكذ |ىا (الضا) انطاب دبعتلا َةق

 ا ىلاعت هللاةدءادحوو ةرخ 1 نمؤيال ىذلاوه قيدتذلا ةقدنذلاب ,هدعب نم سمصعىفو قافنلاب ةباعتلا

 ارهدَو نيلم ةماعلا هلوشام ىلع انعم تزحلا مالكو «سبا قيدنذلانا بلعث نعو * ثيللاىنانع الّقن برغملا
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 ىلعنا رفكلا فوخ هجوو طقف لئاضفلا ف داهتخالا ركنا مّراللاّلب ُدَسرطلأ

 ولوارئاوتتدئام اهفنالراكنالا كاذرتدقتىلع فولخاهجوو الذالاو اهلصاراكتا'

 قيرط ىلع اهكرثنا ىنعيهجولا ىف ليقول ءآتةفاحام هيلعفاخضف اروهشم وا ىنعم

 نمةقتلا نعو رفكءالعلاو !علاب ءازهتسالاهايشالا ىف لاق اهبيساهلهابوا اهب فافختمالا

 وه .جشلا لاح لوا ناكاذاهنا تال مثرفك اهنمديال ىتلالئاسملاوا ةعيرمتلا ناها ١
 ناينا كالتدل لص ل نه لكىلع مزاياهيدص هب ىدنقملا ناكو تاعءاطلاىف ديدشتلا

 سيل انهتدثاامناب لوقلاو ىفنام تايثامرملف هعنمىلع مالكلاو ةقاشلا لاعفالاكلت

 انيتكاهف تلمأت ولو 9 مالكلاق وس ةظحالع رهظب ديعب ىفنام ةئسم ىلا غلاب

 مهو نمل افالخ داصتقالاىلع ةلادلا ءاهقفلالاوةاو رابخالاو تايآآلا نو 6 اقباس
 ق>و# تاديدشتلا قدىف فلسا! نع ممعلقنامو» انهىلاباتكلالوانملاقو

 ىا # اهرزكاىفتدجو# قداصلالمأتلا ىا تلمأتل.قلطم لوعفم. © لهأتلا

 ةراشا## لوقنملاو بوتكملازك اىاامهزكا محدنلا ضعب ىف ومهاع هب ويكمل رك

 مدعذا تايآلا ٌركاكف ىمللا باوملاىلا ةراشالااما ثلاثلاب اولا ىا # اذهىلا

 سفنلا اله نع نوكي نال برد جرطلامدعو سييلاةداراو هللا نم سسعلاةدادا

 ناكاع ةئينم اهنال ثيداحالا كك اكف .ىآلا ىلا اماو,ةدانعلا كرو قطافعاماو

 هيلع ىلاعت هللاىلص هلعفل هنم عفلا و ىلوا روصتواف عسودهيلع ىلاعتدَّللا ىلد هيلع

 دصق اع لهذ دقف روك ذملان 5 مهنادبف م عدها ىلا ةراشالا لعج ند و

 نشسح سيل « فلسلانء.لقنام اولكف 3 هلود ىت الاعب رفتلانا عم ماقملاىف

 0 ديدشتلا اذهىف مهنال * نترك لإ نيتلعلا نع ديدشتلانم #9 ديج

 هثاب وسو هيلع لا هدول لح هلعفامىلع نوديزيالو دحال اةح نوعيضيالو مهسقتا

 نايقتسيإال نيلوالانا ىلا ذا ثلاثلا باوملاىا هاذه و ريخالا اذهىفام ىفذتالا

 4 ميرصلا قاحاو مي لو ها اههيف نيلستلا ىلا كلانهريثا اذلو اذهىلع.

 هيلعامو ماوعلاىلا ةبسنلاب صوصنلا كالت نانم اةباس هيلا ريشاام قلالالحلا لعل

 ىناهدلو ناك ةأماناىوراك «عرمشلا ىف زيزعب سيل هلثمو صاوملنالاج فلسلا

 ريصح ىلع وه اذافااهدلو ةيؤرا تءاج امو ىباليللا رداقلا دبع ممثلا ةسرلا

 اريح لك اي مشيش شرف لق هنأ عشا ترازمت للا شيرحي ريعش تفيغر لكأي ١

 جاجدلا لكأت تناو ريصملا ىلع وهو ريعشلا لكأي ىنبا تحاصف .احاحدو,.افيطلا
 اذا ةأرملل لاقف ايح داعف ىلاعت هللانذاب ق لاقو جاجدلا كثاذ ىلا مشل رظنف |

 ميااوحانا مهضعب مالك ند موهفلا وماعطلا نم داراام لك ايلف ماقأا اذهل كَ راض

 يك | رع نورك لد ىددللاب م ةيداعلا روءالانمال ةداعلا قرخ بابنه

 مهبر لاصو ةذل ق مهلاقا رغت هابو ركفلاو رك ذلاب مهيذغتل ةيوساتلا هن لا جاتصاغ

 هنع بهذيف حرف هقرطي اصخ#نا اي عوملا مهنع بهذ مهبر ريظع . نم مهفوتخو :

 ركنااك ةيشاملا ىف بتكق يفوالاىفاك رهدلا ماودبل ون نم ىاهدنز هي[ ١.3 ]+ هلص او ب رعم ىسسراف هنا ديز ىلا نع

 ةقرطلا سالا ضعب

 دحال ىغبذ الو ابصعت

 اهلهاو ةّهرطلا ركم نا

 كلاس يع ل
 ولو هم الكى هتتنا ع لا

 (ام)بطاخنا اهيا( تلمأت

 انبتك ) ايف هل ىفو
 باتكلال وا نم (اًهاس
 اذهىفانبتك اموا انهىلا

 ىا(مهنعلقنامو )نانا

 «ياتتلا نجا :فلنلا

 ىاتلمأتل قلطم لوعفم

 تدجيو)قداصلا لمأتلا

 ريك ١ىا( اهرك اف

 ةطقىفو مهنع كلانا ةكملا

 7 ىرب 5

 ىلا نيعخل اهنا

 اهتناس ةبودتكملا 'ئا

 فلشتلا نعر لو ةنملاو

 ىا اذ هىلا ةراثا)

 مهشادب ىف مهدها -_#

 ممسفلا ن علل

 عابتالا 1 3 ف اهنورجف 3

 اهتتامادعب اهتداعلا هن ودربف

 سهاوملا قام اهقحنوطعيو

 فاسلا نءلقنام واذن

 (نيتلعلا 0 ديدشتلا نم

 هلو ١ ةبملا يا
 الوا يرو دل 0

 وهاذهو) ٠ : نيتيضتقالا

 قللاو 2 4

 لكلا نأ نم م 0

 ناديم لكلو الاقم ماقع

 ناك ةأماناىئوروءالاحرإلا_ تن
 ملا شي رب لكأي ريعش نه فيغ رهن دين يب ريصح ىلبع هنأ رف هن را زق هن راي زاتقاتش اف ىنالبملا رداقلا دبع شبا ةيراقدلو اه



 ع

 ْ زواحن وفاص والاب ةغلابملاب

 || نع (طرشالو) دملا

 طب رفتلا

 بلطاىا(غتاو) مهةح

 ودو  (الببس كلذ نيب )
 اهظاسوا رومالا يخف دصقلا

 ناسلاوىدمحلاقيرطوهو
 هيلا لصواامو ىدجالا
 هنم عنامالو خبراشملاهأرامم

 كلذ دنع (لةو) اهرسش
 ىا(انادهىذلاّدحلا)

 يمنا ىااذهلا هفطلب انلد

 روصق!ىا«ىدتملانك امو)

 اناوةه فعضو انلوقع

 نال( هللاانادهناالوا)

 هل ىدهب هللا ىده ىدهلا

 الولو هدابع نم ءاشب نم

 هتجرو م لع هللا لضف

 + مكتم ىكزام

 مهالاءاشي 0 نكلو

 امو راربالا كديبع هاج

 دوهشلا لاكن م هلرملعأ

 كيلاانلص وا رادقملاولعو

 اديا 0

 انيصاون ذدحو كالضفب

 ىلع انفوتو كنا 1

 هنطا انلخداو مالسالا

 رظنلاب انعتمو مالسلاراد

 لعفاو مير ىلا كهجول

 نيملسملاو اننابحاب كلذ
 ني_جارلا محرا ا نيمآ

 نا بتايلاربخ (ةمهملا رومالا زب هاصلو هعفر 0 1-3 ىناثلا باب هلا - نيلاعلا برايو

 | (ةيدمحلاةعيرستلا ف )أر 3 2 راعذاب بايلابصننا لاحوار ردهد ءادتبم ريخ نأ ,لالعجنا ريخ دعب ربخو 3 ان لعج

 ة:سم فرظلا !ثدلث ىلوالا (ةثالث ىهوز با عالا نع ءىئغ هبارعاىفابو و ىشنج ةقب رعت نال رو* هالآ ٠ ن< ةقفصوأ لاح

 لكأي ىنا تحاصف جاحدو ىراوح زيخن هيدينيب ةسيفن شارفىلع هتأرفديلا تلصوتو داتسالا ةرابزل تفوكنم
 : : مق لاقو جاح جاب 0 اوهو رو آذآ ةأرمالاقق ايحراصف ىلاعتهللانذاب ق لاقو جاحدلا كا ذل مهشلا رظنف جاحدلا لك اتثناو ريصخا لع وهو رمعشلا
 ( مهقح فر طارفالا نم ( طرفتالف) ه٠ ٠ . ح بهاوملاىفاك ماعطلا نم داراام لك يلف ماقملا اذهل كنءاراص

 هلزا تفرع دقف ىرهاشظلا طارفالانه ىريامزاف مهتادن لاح ى !؟ طارفالا نم |

 ؛ ريصقنو طيرغن ىلع مهامحتال ىنعل طر رفتلا نم ه6 طرقنالو مهقح ىف ضعت الع ا

 نم دارملاليقو مهتباهت لاح ىف 5 كلذ ىدتسام مهنم تيأر نيح هللاةعاط ىف |

 ٠ نظلا نسحا اناسنأ ناول ندلالضفا نعو مهقح ءادا قف ريصقتلا ليقو اسهو اريح |

 نا ةيرطاوا اهناوف ىلع نزلا ىا مهلا عقوت اهنال اهنان ق منه نال 0 1 ْ

 نا نم لاّشام هعفدي نكل ثينأتلا ىف قباطتلا ةيولوالا هجو لعل ثالث ىلوالا

 ©« طرفتالفؤ» مهنم ةياهنلاو ةيادبلا ةيضق اهم تفرعامىلع مهلاح ناكاذا عوملا

 هجاوخ نعو ىلاعتهللادنع نظلا نسح هعفتب مل مهنم ادحاو الا ىلاعت هللاءايلوا عم

 ديا علضيال مهنعاط ناف معاشملاو هللا ءايلواىف نعطتناو كابا ىناودجغلا قلامللادبع

 ريشي «الببس كلذنيب غتاوط رفك نيلماعلا ءالعلاو عياشملا ةاداعمزا مهضءبنعو

 امم ظحاذ اكلسم اليبس نطابلاو رهاظلانيبىا كلذ نيب غتاو وا داصتقالاىلا

 اذهل اناده ىذلا هللادلا لقو# رخآلا نع رظنلا رصاق امهنم دحاول عزفتالف

 ؛ ةدارا ىف انلالقتسا مدعل كىدتبنل انك امووو باتتكلا فام عيج قا داطسف ل1 ىإ

 هلضف ضحمب هللا انادهنا الوأؤ# انلوقعم فعضو انلوةع روصقل ليقو انلاعفا
 هدابع نم ءاشي نم د هللاده ىدهلان تانجو

 هيأ نههملا ومالا ىناثلا ل 1 0 5

 فرعلا فو راهظالا ةغللا ف عرسشلا © ةعيرسلا ىف # ةميزعلاو عقلا, لكف

 ةعيرشلا هفداربو هللا نم سو هيلع ىلاعت هللا ىبص ىنلا هب ءاحام عيجج نع ةرابع

 ' مهعافتناك سانلا عافتا راشعاب ةعيرشو راهظالا رامتعاب عرش كلت نال نبدلاو

 * ةقيرطلا ىه مير ولتلاف لاق اهب ىزاحيوا عاطت اهنا راشعاب نيدو ءاملا ةعيرشب
 مبرصت هي ةيدملا 9 هلوقىفف سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع ةماثلا ةدوهعملا

 - ععضوت دفص لعجي نا 0 وحنوا ةعيرسشلا ظفلىف ديرختوا انعك ع امب

 دهعال ةعيرشلا ىهامىف و هيلع ىلاعتدللا ىلص ىنلا ظفل لعجنال نا الا حدموا

 ' راشخاىفمث ديعب هنكل سو هيلعىلاعت هللاىلص ابن وه ىذلا لماكلا درفلا ىا

 دوم :دايز مالسلاو ةالصلا هيلع اًسن ةعيرش نوك ىلا ماهيا ةبسنلاف دمت طفل

 ىلع هتعيرش نوكل لمعلا ةلقىف ةليضفلا ةثكو ةنؤملا ةلق هتلج نمو حودممو
 ليق «ةثالثإ» ةمملا رومالا ىا  ىهو ف طارفاو لالغاو رصاالب داصتتالا

 رس يس

 د وع جرحت

 مسار
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 ايف هللاكنعي ملاذأ * رعش + بلطلاغلسو بدالا لصحل (ىلاعت هللا ق يفوت. ) نينيعتسم حد ون ىا (اهنمالكنا)

 فرظ (لصفىفإ * لياد ءامسأناواو تالض + كلسم لكف كدشربموهناف + ليبس هللاق وال سيلف + هموررتا

 ماقهالازاقاعا ةعاجلا ريعضأ دحاولا لعف دنسي ةنيبعنبا نايفس لاق ءانثءالا وماتهالاب ءاعا هيف نونلاو نيب قاتم
 ىلع هرخآىف ءاهلا امع ضوعو هؤافتفذح دعوكدحو ردصم ةياثلا فيفكو ىلوالا ةلملا ركب (ةدح ىلعإلا

 لوضفلا نم ل والا لصفلا 9 همالت ىهتنا هريغ نعةّريت*ىا ةدح ىلع ”ىش لكو حابصملافو لاثملاباب ةدعاق١

 (ةعاجلاوةنسلا لهابهذلا) اقباطم هلعجىا (هقبطتو) حلاصلا لمثل ساسالاوهىذلا (داقنعالا كت ىفال ةثلثلا
 اهتعدوادقو عيدم الو ليلضت ىلا ىد ؤتالةليلقلئاس ىف فالخامهنبو ه٠ ١ ةيديرئاملاوةىعاشالا اهب رط :

 عماج ىباتك هي اح قف
 بولط ماقتشم ريان وكيال اعف قباطت | مازتلا نا ىلع هف وص ومدرفم ىلع عبات ددعلا

 هتادهو هددعالا ل صحتال روءالاهذه لثم ناذ6# ىلاعنهللا قيفوت 5 0
 هعجا رذهدارانمراهزالا

 تارعضللاو ةءئاخراتتلافو
 ١ * رعش *

  1ىلع نعىرودقلا حرشو ليبس هيلا قول سلف « همورت اهف هللاكنعي 1 اذا
 ١ هنا هنع ىلاعت هللا ىذر : لل ءامماناول وتالض 4 كالسم لكىفكدش رب ملوهناف

 | # لهما باذا' خرمؤملا لاق دحو ردصم #* ةدحىلع لصفىف
  1للاب احس اةءاهاوةنسلا || 4 لوالالصفلا م

 هدماو> ىضقو «ءامد |١ ىإ كال وسر ةنسبامصا ىا © ةنسلالها بهذلل هتبطتو داقتعالا تت" ىف لإ
 هلبتكوبونذلاهلرفغو | ةقرفلا مهو نوعباتلاو باصصالا هو هللالوسر ةعاجىا «دعاجلا وج اهبك لا
 ةءاربو را لا نم ةءارب || ةقرفنيعبسو اثالث ىتءا قريفتس 8 هيلع ىلاعت هللاىلص هلوقفف اهلا راشملا ةيجانلا

 ربخ ىفو * قافنلا نم || ةمالعلا لات#ىناعصاو هيلع اناامىلع مهنيذلالاق م هنمو لبق ةدحاوالارانلا ىف اهلك

 رع ن هللادبع نع رخآ مهدات اع ءامداوا زا#موعوا بيلغتاما هداىملعأةرعاشالا مهوب جانلاةقرفلا دضعلا

 :ويرونعجبج مسايا

 تا بج 4 اج

 نع هنع ىلاعت هللاىذر ىديراملاروصن .ىبازجشلا ىدهلا لعولا ةيفالك لوصالا اوشا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا هناصا و مسو هيلع ىلاعتهللا لص ى دنا ةعباتم لاكمهمازتلا : ةيحان ةقرفمهلوك هجو :

 نمؤي ناكنملاقهنا يسو | ةالخ لقع ىلا لاسريساالو ة ةرورض الب صن رهاظ نع زواخي الب مهنادقتعم ىف ١
 ةنسلا لها لع ناكنموهتلاب || نع ةيناخرانتلانم ناسعسالا باتك لئاواىفو ىنا ودلا ةمالعلا هركذ اكميفلاخل |

 هلىلامتدتلا بك ةعامللاو || ةنسلابحا اذا نمؤملالاق هلا هنع ىلاعت هللاىضر ىلعزع ىور * تارعضملا
 زهعاف طخ 1 هةناسلتسو بونذلاهلرفغو هناوح ىضقو هءامد ىلاعت هلل باح“ ةعاجلاو 1

 05 هلعفرو ةاواحل ىنلا نما ىلاغت هللا ىض ررعن هللا دبع نع ربخ ىف و*قافنلا نم ةءاربو ربل نايا 5

 ا نا تامارد لك هليلاعت ا ما و ةنسلا ىلع ناك نم لاق سس و هيلع ىلاعت هللا ىل» |

 0 ١ 3 ا كالانه هليصفن عم ههاقثو تاحرد مثع هل عفرو تانسح سثع اهوطخ ةوطخ ا

 ىلصينا ةعاجلا ودنسلا ىلع وهف ءاشا ةرشعهسفنقفدحو 20 ل 5 ةشرب ) اذالاق ةعاجلاو ةنسلال ها نم هي

 يف ةتاكيالو فيسلاب .ناطلسلا لخ جرخالو ةضقنمو هوب ةبافعلا نمانعلا ن1 ضال 0 راما
 ةالصلاعدبال و ةلبقلا لها نم ادححا رفكيال وىلاعت هللانيدىف لداحالو ىلاعت هللا ند 1 هريخ ردقلاب نمؤيو هناملا '

 0 رجافورب لك فلخ ىلصيو ريضملاو زفنملا 8 ازباح نيف ىلع حملا ىربو ةلبقلا لها نه تامنم ىلم

 ةفص مياعتنا ةيزازبلا ف ركذو * ةباحتلا راس ىلع ايلعو ناقعو رعو ركبابا لضفينا ىواملاباتكف دازوأ#

 نا ظعوال نودصت. نيذلا ىلعو روءالا ,هانم ةعاتلاو ةنسلال ها بهذم صياصخ نادو سانلل ىلاعت قاافلا

 دجاسملاف نومؤي نيذلاىلعو نينمؤملا عفنت ىركذلاناف رك ذف ىلاعتهلوقل كاذ مهربانم ىلع مهسلاجم ىف سانلا اونقلي



 طبارش هتعاج+ اولعانا
 مالسالا عبارشو ةالصلا

 لها بهذم صياصخو

 همالكح ىهتا قملا

 ةلجج ىا ( هتلجو )
 اع هنبانا) تانفتعملا

 ددعأا قيرطنمال(دخاو
 هنا قيرط نم نكلو
 لاقيدق هلال هل كيرمثال

 فصن هب داربو دحاو

 4 محفنام وهو نينالا

 اذهوددعلا

 لاه دقو ددعلا قد رط نم

 نا هداربو دحاو

 هلريظن الو هل كءرسشال

 هناذ بسح هل لثمالو

 كلذ عيجج وأ هنافصو

 ىنعم ىلع دحا وىللاعت هلاف

 هل ري ظنالو هل كءرشثال

 قام ةنانقطو هاذق

 ىبال ربك الا هقف حرش

 ىلاعت هلوقل ىهتنملا

 هلال دحاو هلا مكهلاو

 ميحرلا نجحرلا وه الا

 ام<فناكول ىلاعت هلوقو
 نكم الفاتدسفلهللاالاةهل ١

 بجاولا موهفمقدصينا

 تاذ ىلع الا دودحولا

 عنامتلا عوقول ةدحاو

 مهنني عفادتلا لوصحو

 الاو دراوتلاف رودقم لك ىلع اًقفتا نا اههنالو اهددحا زحموا اه رع مزلالاو ا

 حرش لاقو بيذهتلا مالك ىتازاتفتلا ةءالعلاهركذ اذك عنامتلاليلد ىلا ةراشا |

 ةمالعلا ةمزالملا ةيعانقاب حرصو موقرملا ةمالعلا ديفح لاقو هنانفو ملاعلابارخ |

 '”تارواحلاىف اهلامعتساب ةداعلات رج ىتلاةس اظل ةلدالاب قيدصتلا لمص نا ةثلاثلا

 كلا

 ثيح ايرورضنوكيامدحاو دحاو لكىعم ةنسلا لها بهذم ةلج-ىا # هتاجو#

 ناىنع هلاججاهتلجج وال ودالا هذه عبجج انهركذامنافةلالضوا ارفك همدع نوكي

 ليصافتفالاو ةنسلا لها بهذم تاليصفت اهتحن جردن ةيلكاياضتوه انهركذام

 لاج-او لوصالا ليصفن انهروكذملاف انءاتك اهركذ لمحاالو انهركذتمل مههذم

 ةيئاذىا اقلطم تلق تئدناو ةيئاذ ةدحو ردابتملا # دحاو ىلاعتهللانا هي لكلا

 عالطالاموزل ىلا ةراشا هيلع ةلادلاو قيقحلاب ةنذؤملاناب هريدصتىفو ةيفصووا

 رابتعاب لكشي نكل ةنسلا لها بهذم هنوكىف نيقيلاو قيقحتلادجو ىلع نافرعلاو

 لاك ةداراب مفديف ناعالالصاىف نظلازاوج مهضعب ربتعي دقو اندنع دلقملان اما

 صتخمو متاخ ىلا نع ناقئالاىف م دحاولا نم لك ا دحا هلك ليق ناف + بهذملا

 ادحاوراتخا إف بغارال نآرقلاتادرفمنعوه لقناك دحاو هلك نود هللافصوب

 ةروسيىف اماو تابثا انهو ايررك ١ ىنلاف لمعتسم دحا نكل عن انلق + دحا ىلع

 هيلع ىرحي مث ىلاعت ءهدوجوب أدم نا ىلوالالعا لص اوفلاةيامرل زوق ضالخالا
 امباو دوجولا مزلتست ةيناد>ولاذا ةيمازتلالاةلالدلاب تكا هلعلو هتافص رئاس
 انيفلاخم عيجم ىلاو انيلا ةبسنلابىهيدن هنال هحرصت قيال هنا عم ةلالدلاهدهب ىئتكا

 حاتتفان ووضع ثمبملاكلز مكتفاثيح هتادتاىف بجعادقل لوقا اناو«هلادتعم افالخ

 سشلاديحوتلا وه ادحاو ىلاعت هنوك ةفرعم مث ةيديحوتلاة بطلا ةماكلا نم ناممالا
 دحاو هللاانلوقق هنم رخآ درف عانتماو بجاوال دحاو درف دوجو تابثا هناب

 هددعت عنتم ىتاذلابجاولا كلوةىلعو ةقباطم دحاو ىتاذلا ب جاولاانلوق ىلع لدب

 امهباما نكملاعوةوف نابجاولاددعت ول هلا بجاولاديحوت ناهربمث + لم ًاتامازتلا

 امهدحانالو مجم الب مججرف امهدحابوا دراوتف امهنم لكبوا امك صقف اعيج

 نيدضلا عامتجا مزل اعقو ناف نكمت ناو زحف رخآآلا هدصقام دضنم نكم ملنا

 اندسفل هللاالا ةهلآ امهيف ناكول ىلاعت هلوقو ةريثك ةيعطقلا صوصنلاو عئاقلاف

 هللاالا هلآ امهبف ناكول ىلاعت هلوق نا ٍلعاو + انهرك ذام ضعب ىلا عجار هلداح
 ةيراح ةداعلاناذ تاساطملااب قثاللا وهام ىلع ةيداعةمزالملاو ةيعانقا ةح اندسفل

 هاد لا زاولح ةمزآلملا لسنالف لعقلابداسفلاديرانا هنافكالاددعتدنع مناتلادوجوب

 ىلع صوصنلاةداهشل ىلاتلان الطب [سنالف داسفلاناكما ديرأ ناو ماظنلا اذه ىلع

 ٠ ةبنرملاماوعلا ماها ىف ىلا زغلا لاق و ةيبسلالا تاريبدتلا ىف نيدلا بم خشلا و حاتتفملاح رش ىف
1 
 (وهو) ْ



 ل

 | بصعتلاب ان وكم نطابلا ع نكي مل اذا ىأرلا ”ىدابب اًهيدص7نبزك الاقح ىف ديقموهو

 هب ”الادهلا |يهيف ناكوا ىلاعت هلوق 2 سنع اذه. نم ن ةلاةلدا 5 ةلداحملاو

 هتيئادحوب مزاح قيدصت مف ىلا (ليلذلا اذه نم قبس هنرطق شوشلال نه لكف

 رسسعيفريبدتلا لب سىلع ام« واعت ونيعناصلا قفاوت زاوجي لدالل شوشتول نكل ىلاعت

 ليس ىلا عدا ىلاعت هلوق هديؤي امو ديفط | لاق 5 نب رصاقلا ىلا ةيسنلاب هعفد هيلع

 ةباطخلاو ناهربلاب 6 نسحا ىف ىتلاب مهلداحو ةنسااةظعوملاو ةياشلاب كير

 .فصنم هيف كشيالو ةعانقا دنا دانك ةرهاظلاةمزالمانا رعيذا ىعشو لدعلاو

 قوسنا اضيا هديؤي لوقا لاقام رخآ ىلا ديحوتلاناهرب ىلا كلذىف راشا نكل

 قيقح هبدصتب ايناهربال مصخلا مازلاهبدصقي ايلدج اهماقمن وك ىضتق هي الاكلت

 ىلع نوردّشال مهو ةلهج عاما ماوععم ةبطاخلا ماقم ةياالاءذه ماقمناو ماقملاو قملا

 5 وكل, عمهش ةدالا ةياطلم تامدقا مهداش راىف قئاللالب ةينيقيلاتامدقملا عالطا

 ا ةمالعلا ل وة لوقا مث« هعالطا٠ نعنوزدتإ وىناهرلا مه ىلع نو ردشال ةرصاق ههلوقعإ

 درب نيعناصلا قفاوت زاوحب مالسالادج لوق عم قافتالازاوجب ةمزالملاعنم دنس ىف

 ل ليصخ وا دراوتف مهتم لك ناو امه صقتنف |مهعوسمك ماظنلاناكنا هيلع

 الب حرق رخآ آلا ةفلاخم مدع عم طقف دحاوب ناو نيدوجوب دحاو ئش دوحووأ

 عامتجاف امتدارا دجو ناف انكمتناو زحف اعاتمنا رخآآلا نم ةفلاخلانا عم مج سم

 ةيعانقاالةيئاه ردح ةياآلا نوكت اذهىلعو امثهدحا زعوا اههرفالاو نيضيقنلا

 هتاذىف ('ىث ههبشال)

 هتافص نم ةفص قالو

 وهو 'ئش هلكشكا نم ِرِ

 ىل اعت هنال *ريصبلا ل

 هناذل دوجولا بجاو

 دوجولا نكم هاوسامو ١ يلمح نإ ةئطلاو درلا ىف غلابو ةيعطق ةحطاهذه ىئسنلا نيعملاونا لعج ديفلا لاق مث +
 ةهباشملا نكمي الف 3 ةبلطلاو ةلهجا ضعب مهمالكب ثبشنناىلا ةعاججو فشكلا بحاص هعبتو ةيعانقا

 0 3 | نامزلاناطلس نم ساو دحبقلا ةلاقلاو ةكقولا ةملكلاب ىتازاتقتلا قحىف هوفنف
 0 . اهو امالال وعفب اولم اساحم دقعي نأ ةاطلش د ات ءاملا ىق 'ةعنحا نينو هش للا

 ةتيمو ةأجف مويلا كلذ لبق تاف ةلطاب ةديقعلا كالت نا رهظيل ةيمكملا لئاثالا ساب ردم
 عاو +ةمالعلا ةلزنم ولع ىلع ةلاددمارك ثالذ دعو تراوذاقلا ىف ةيلهاح

 ديآلا قوطنمنا دصاقملاو دئاقعلا ىلع هيحرش ىف ةمالعلا مالكنم رهاظلانا
 انرشااك املا عوجرلاب فرعي هريرقتو ىعطق ناهرب اهناىلع اهتراشاو ىمانقا
 نم دارملا ناف عناقلا ليلد ىلا ةراشا دب الانا نم بيذهتلاىف ام هدربالو اًهاس

 ىعطق عئاقلا نال عنامت ناهري سيل ةيآلا قوطنم نذاف ناهربلا وه ليلدلا
 ديحوتلا قيقحتمت +مناقلاىه ىتلا اهتراشا ىعطقلا لب ىعطقب سيل اهتوطنمو
 انيس ىلع ىبال صالخالا ريسفت ىلع انتيشاح ىفو دي>وتلاةلك ىلع انتلاسر ىف
 ديزك عونلا ىف داحتالاب اما ةلئاملا ىا ةهباشملانال « 'ىشثدهبشيال # قئولاهللاو
 ةيحالصباماو +نافلت#ناموثبوجولاو ناكمالاذا رهاظف اناسنا امنوكىفو رمعو
 ا انمال ثيم تاق ولما ىفامملجا و ىلعا ىلاعهفاصو انالف رخآآلا هل لسلام امهنم لك



 مسجلا نال رهاولاو ضارعالاو ماسجالا سنج نم سيل ىلاعتهنا ىنعي 6 رهوجالو ضرعالو مسن سيل )

 ىلا رقتش.لب هتاذب موشالام ضرعلاو + هنع هزنم ىلاعت ىرابلاو ثودحلا ةراما امهم دحاو لكو زيححهو فلؤم
 رهواا ىلاعتهيلع قلطيالو موقب ل ىلا جاتحمريغ هتاذبمئاق ىلاعت هللاو ثداح نكميلكو انكم نوكيف هءموقب لح

 دورو مدعل وا كلذ نع هزنم ىلاعت هللاو ثداوملاو ضارعالل الحمو ازيحم نوكينا ا

 ىا لوعفملاسا ةغيد ىلع (روصءالو) نذا هبدري مو عرشلانذاىلع فقود ةيفيقوت ىلاعتدللا ءاعسانال هب عرششلا
 لاقو ثداوملاب ضرعلاموهب امتاو ضرع ةروصلانال سرف وا ناسنالا ةروصلثم لكش ىذالو.:ةروص ىذال
 لح ىلاعت هللاناف يبق نالف الوصال الادلع هلوشب اوكسمو مداسلا دلع ملا ةروصك ةروص للاعت هلدماط

 كر مالسلا هيلع هنا ىوردنال مكبولطم تدن ىتح ىل اعت هللا ىلا عج -ار ريع انا مئالاثا باوملاو ه ٍةتروص ىلع مدآ

 دعت قلخ هللانالاقو عداطد ل . زك ا مالسلا هيلع هاهنف 0 را اا

 ناكمال !ليلد 0 0 8 ىلا 0-0 2 ا #« محي سيل | نوع 3 بو ل
 » رهوج الو © انكم نوكف هموش لحم ىلا رقفتفام هنال 5 الو ٍ 00

 ةقيللتلا دع اما و انكم نوكف زيه و مسجلا ء ءزجف ىرجضنال ىلا ل1 يلو ا ىلاعت هللا ىلا

 رهو لابو هنادي مئاقلا مسعلابديرا اذا ىنا زاتفنلا ةمالعلا لاق نكمملا ءاسقا نمد ولعج ,هنالف 0 0
 ىا # روصمالو 98 عرشلا دورو مدعل امهتالطا عنت# امئاف عضومىفال دوجوملا 0 0 37

 «زمالووو 'دادعالاو ريداقملا تافص نمكلذ نالناكموا نامزف ةياهن هلسبل 00 7 زبحاو ىا## ءانتمالو 9 ماسجالا صاوخ نم كلذنال ناسنالاةروصلثم ةروص ىذ 0 0-5 1 5

 نوكم نيلبا | ىلا“هجتامتحا 1 ذاب هناو ثداوعا الحم ذوكي الو يل ا دم غارفلا ءازلابو لزالاىف اماف زيحولف دتمتريغوا دمت ”ىش هلغشيىذلا مهوتملا غارفلاوه زيملا نال 000 1 7

 صاوخ ,نم امهنال تابورمشملا نم ايش * برشي الو 8 تاموعطملا نم يصح 0
 هنال # دلي مل ف مطبالو عطي وهو ىلاعت هّللالاق جايتحالل بجومو ماسجالا | 1 دو 0
 300015 كلذ ىنن دقو امكعون ىف اك ازيثال الئاغ ناكل. هريغ هنع دلوتول || 7 0 6
 #« دحا اوفك هل نكي ملو 9 اضيا ةلثاملا ترجل هلثمنع دلوت ول هنال  دلوب ربجمالو جنا ضيفو
 ىواستلا ننال قبسامل ليلد ةوقىفاذه لعجي نا نكميو صخنلا فاكسنجلا و عونلا ف || هنع ىنغيو ءازجاوذ ىا
 انح رش ىتلاف 0

 1 ترق لكلاو اه ومو ,دول وملاو ة 3 .دلاولا ىف مزمل اقل | 1 دفا 3 3 ض هن 1 .مممملا ةاجممه 7 مد

 " «ديحوتل دحاهمعطاال واماعط قوذ.الىال وعفملل بم هثلاث حف هلوا رع وامضب وا لعافال يم هئلاثو هل 1 «مطيالو)

 ش متادوبعم نم ىلاعت هللا ريغ امهف ريعضلانمدا رااناىلع لعافالىفاثلاو ل 0 والا ءانبب مطيالو مطي وهو ”ىرقو

 امدماو ىسيع ةيهولا ىوعدىف ىراصنلا ىلع ادر ىلاعت هللالا اك ناكمالا 2 ثالذل ةجاملانال «برشالو)

 1 تودملاة يآ كلذل ةجاملاف ماعطلا نالكأي اناك ةقيدص هماو لسرلا هلبقنم تلخدق لوسرالا ميرم نبا ميرا
 .يقان ثودملاو اثداح ناكل كلذك ناكول هنال هريغ نم «(دلوب ملور) ىلاعت هللا قح ىف كلذ ةلاوعسال دلي 02

 ' نيب تاواسم الو ةعونصم ءاوسام لك نال (دحا) ةفضىف الو تاذىف الثم ىا «اوفك هل نكي ملو) ةيهولالا
 "نا ىورو + هنع هرخا اذهلو مدقتام تر اليلد اذه نوكينا نكمي لوقا * 5 عئاصلا

 اساحن نموا ديدح نموا ةضف نءوا بهذ نم وهأ وه ”ىش ىانم كيرانل فص دمخاي اولاقو اوعتجا رافكلا

 "بجاولا .هدوجوىلا ةراشا هللاوه هلوقف ةروسلا مامت ىلا دحا هللاوه دما, لو لاقو ةروسلاهذه ىلاعت هللالزئاف

 ؟تابثا دحا هلوقو ةينطابلاو ةلطعملا ىلع در هيفو تاناكلا ىهتنمو تادوجوملا أدّتبم وه ىذلا ضيفلا هتاذو
 ا
5 



 نع ىلكلا ىنغلاو ةياروصلا ىلا ءام ادعس ارينا هل وةو دي ونثلا و نيكرشملا ىلعدر هيقو «ىلاعث هل ةينادرفلاو ةيادحا ميل

 هزت دلو لو دليم هلوقو ةعشملا ىلع درهشو +هلف وجال ىذلا ”قلا روصلا ند هيلا هاوسام جادتحاو نيمل ألا

 اوفيكدل ن :كيملوهلوقو ىراصنل او دوولا ئعدر هيقو «ثودحلاو ةودنلاو ةوالا ن 9 ةيرشلا ةاعم نع ةيلعلا هنأ 7
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 رسشلاهلاو نادزب ريمللا هلاناب نيلئاقلا س ولا ا

 قاتلا مطسلاوه «ناكي ن 0 0 قيقا ق[كةلثلا رششلالعافو روثلا ريكا 5
|| 
0 
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 در هيفو *ر يصب ىلا ميعسلا وهو 'ىث هلئثك ند هلوس ا دقلا هلافصو هباذزع ةهباشملاو جرئاملا فذ

 نابئيلئاقلا ةيئاصيدلاو ةينوناملا ىلعو ناطيشلاهب َنونعي

 كاذ نالهيف لواخاب مدلل س

 ءاوتسالاو نكمل نم ىرهالفلا هلولدم نع ىلاعتهزنم ىوتسا شرعلا ىلع نوحرلا و2 نم دم هونامو ثداولاا

 ةلوأم اهناوا ىرعشالا ةلغو ىلعلا تاذلاب قيايام ىلع ةيونعم ةفص اهناىف فالتخالا ثكالذ ءارو م عامل

 ملاعلا عناص ةيونزغلا داقع ىف رك ذو ةيحفلا ف ع فلسلا هيلعو ليوأتلا نع تكسيو فلخلا هيلعو ءاليتدل

 . ىلاعت هيلع ناكام ريغتل ناكملا قلخ دعب نكمتولف نكمت* ريغ لزالا ىف ناكهنال ناكمىف انكم هنوكب فصلا |

1 

7 

 نيا اقلا دنع هسفنب وأمس ن. ايمحاق دادتما ٠ 3ع ةرابع دعيلاو ناكملا هنوع#ل ققحمموا | ا

 هنالو ىز رمهلا دما ناسا دادكم الاو رادقملا ن ع هزيم ىلاعت هللاو ءاللا دوج |

 نوكمزليف نكمت رقتفم لكوديلا هراقتفا مزلي اضياو ناكملامدق مزل ناكمىف ناكولا ٍْ

 دوجوم لك ناب هيلع درواو ءانلطبا دقوارهوج هنوك مزلي اضياو نك بجاولا ا

 تاسوسحلا ريغىف ,هولاناللقعلا ةهادبال ,هولا ةهادبهنابعفدو لقعلا ةهادس زيت

 بحاص لاق * بيطلا ماكلا دعصا) هيلا كير ءاحو 0 ىوتسا شرعلا ىلع نجرلا

 اهنا مزلف ناكملان ىلع ةلادلا تايذيقلا ضراسعنال ةينظ رهاوظ اهنا فقاوُلأ
 وح اهلوؤن وا فلسلا بهذم وه اك ىلاغت هللا ىلا اهلع ضوفتف تاهل
 هيرط رب 1 بيطلا ملكلا دعصي هيلاو كبر ع ىاكرءاجو شرعلا ىلع ءاليتسال 1

 دنع وه اك رخآ ددحتم هب ردقب ددحتم نامزلا نال 6 نامز هيلع ىرجالوأإلا
 رادقملاا ذك و ىدقلا ىف روصتالددحملانال اههذعو زعم هللاو كرا رادقموا نيملكتلا .

 لاؤس نالاقف شرعلا قل نا لبقانبر ناكزبا ْلْث

 تبهاوملايف همم غ داو هللانا

 هوتم ار خاذعب 3 دعي ذ وفن نع ةرابع ن .كيلا نال هناك ن ع 0و # ديح وثلل |!

 هدارا دل يعاب و هلاك ىذلاهج ولا ىلع هلنمؤذن هل و قد ٠ هز ش سش رعل ءلا ىلع هءاوت ناواأ ريبك اولعكلذن

 قا لدشنالاو
 ىئسنلامامالا لاق و+همالك

 تلاق مالكلا رحب ىف

 ىلاعت هللانا ةيهاركلا

 ىتح. شرعلا لع رقتسا
 كرك < د كا

 ريسفتلا لها ضعب لاق

 لاعب اك ىلوتسا ىنعي

 شرع رب ةيسرافلاب
 ةيلبغ لون ا تدسهاشداب

 ىف ف رعاقلا لو
 ريغ نم *قا رعلا ىلع رن

 نعو *قارهممدو فيس

 ةنيدملاماما سنان ثلام
 ريغ ءاوةسالا لاق هنا

 عفصلاب هماو الاضالا كيراام لئاسال لاقو ةعدب هنع لاؤسلاو بجاو هبنامالاو لوقعم ريغ ةيفيكلاو لو 6
 تقص نم لاشتالا نذل قف ركل اللفت هلا لاقي زوجي الف شرعلالبق ناك هللانالو ناوقص نب مهج وها
 هنالوقب نا اما ول الف شرعلا ىلع رارقتسالاب لاق نهنالو كلذ نع هزنم ىلاعت هللاو نيثدحلا تاراماو نقول
 هنا هنعىلامتهَللا ىدر ىلع نعو +ادود< هلعجهنال رفاك هاقف لاقاماو شرعلا نمربك اوهواربك !شرعلاواشرعلال

 هفالك انهىلا ناك اك نالاوهو نامزالو ناكمالو ناكملا نع
 نع هزنم وهلب نامزبس يل ىلاعت هللانا ةعامباو ةنسلا لها بهذم ةيلامالا حرشىف لاق (نامز هيلع ىرخألو
 !|نآلانامزلان ال هنع هزنم ىلاعتهللاو ثداوملاىف الاح نوكينا مزل اينامز ناكولذا اك

 هب ردّش ددحبم اندنع نامزلانالوىهتلاض نعوا رهوج مودعموا دوجومه هنا هيف ,ائعلا فلتخاو ملظعالا 3

 ةكرح رادقم لئقو لايدس

 ىناكماو نامزال قااطلا هنالو قيفوتلاف 7 ميدق قررا ثودااو لدتشلاو ددحلا نع د زخم ىلاعت هللاو رخآ دلل



 قوف تسلا تاهللا ءاعساو لاق ىلاعت هقحىف لركسم وهو نكمملاناشكلذنال تسلا تاهللا ن«دهجهلسيلو)
 دارملا لبةيئارق تايآ رهاوظا ولعلا ةهجىفىلاعت هنا ةيوهلالوقناك (اهنم ةهجىف وهالو) تحت ماما فلخ لام

 سلاح هنافدجاس وهو هب رنم دبعلا نوكيام برقاثيدح هيفن ىلع ليلد لدانهو رهقلاو ةبلغلا نم ىونعملا ولعلا

 - انيدن قرنم هوت امر هناف ىتم نا سنو: ىلع قولضفتالثيدحو هوو همايق لاحاهيلاهنم ءاعسلا نع دعبا
 |وثاذ. ءانفىلاعت انالوم نم اناكم برقلا ىفام#وافت رحلا رعقل سنون لوزتو هيلا لصو امل جارعملا ةليل إسو هيلع

 اظل وقا + بها وما ىفاكه ساحم ىفه مضح ن + رانيدفلا هعنصل هيف ذخاو هسرد ساحت ىف نيم را ماما ذأ لتاتسالا

 ا | تاهجلاقن مزاتسي ىلاعت هنع ناكللاب نكمتلا ؤنناف سيدقنلاو هنزئتلاىف ةغلابم هرك ذنكل هلبتامموهفم هزئتلا

 ال ذام نا ٍلعاو ةدلاقعلا حرش ىف ه4 +. زي ىنازاتفنلا نيدلادعس لاق ٠ اهنم ةهجىف ىلاعت هنوك نو هنع
 اهضعب تاهيزنتلا نم

 هنا الا ضعبلا نع ىغي

 محضونلاو ليصفتلا لواح

 بجاولا قطءاضق كلذ ىف
 ىلعادرو هنزنتلا باب ىف

 رتاسو ةمسجلاو ةهتشملا
 نايغطلاو لالضلا قرف
 رع نكاد نو مليا

 طاتفلالا ري ركت لاح

 اب.ميرصتلاو ةفدازملا

 مازتلالا قيرطب مع
 © 'ىث هيلع بحبالو )
 ةبوقع وا عيطم ةباثانم

 حالص لعفوا صام

 لعافلاوهلبرمذ كرئوا

 لئسيالىذلا ثالملا راتخلا

 بهاوملا ىف مك لعفب اع
 بحال ىلاعت هللانأ ىنعي

 ملصالا وه امن ”ىث هيلع

 ىضتس بوجولا نال مهايدو مه:دىف دابعلل

 .نيعوتحنو قوفىهو «اهنم ةهحقوهالو تسلا تاهل نم ههج دل سلو 3#

 هللا رخآ مج ةفاضاب ناكملا سفن نيملكتملا دنع ةهخلاو فلخو مادقو راسو |

 انو ماسحالا صاوخ نم اهنال ةهحلا قت ةيناكملاو ةيمسلا تفتتا اذاف

 اناكمالا ةراما هنالو نامزلا وا ناكملا مدق مزال تامزوا ههج ىف ناكول ىلاعت |

 | هجو اق ناكملا ىلا ةعجار ةهجلا نا تركذام ىلع ليق نافهديلا راقتالل |

 ءديكأتو درلا حرصتو هيزنتلا بابف عضوتلا ةدايز هجولاتلق + هدعب هركذ
 اًاينيد ملصالاو فطللاك# 'ىث هيلع بحيالو  ىتازاتفتلا هركذاك فلاذحلل

 ارقفلا رفاكلا قلخ امل الاو ىصاعلا ةبوقعو .عيطملا ةباثا بحي الف ايويندوا

 امه وكل تاريخا ةفاضاىف ركشلاو دجلاهّللا قحتسااملو ةرخآآلاو ايندلاىف بذعملا

 نآل ىعم اهوحو رضلا فدثكو قيفوتلاو ةعصعلا لاول ناكاملو بجاولل ءادا
 ١تجاولا مث دئاقعلاحرسشش ىف ليصفتلا و اهكرئدللا لعب حب ةدسفم لكقح ىف لعش ملام

 هلعف هسفن ىلع هللاردقام وا مذلاهكرات قحتسلاموا ةمكمملاب الح هكرت نوكيام اما
 ىلع هلاعفا عيج نا الامجا لعن انال لطاب لوالاو ازئاج ناكناو هكرتيال ثيحي

 مذلاروصت الف قالطالا ىلع لكلا كلام هنال ىناثلا اذكو انلع طحمل ناو ةيكح
 / درحم هيلع بوجولاقالطاف ارتاح كَريلاناك اذا هنال ثلاثلا اذكو هكرتوا هلعفىف

 لضف عبطلاباوث علاوطلاحرشىفو نيقباسلا نيع ونملا نيينعملل مهومو حالطصا

 امو # ثداح هيف لحنالو ه8 نايصعلا هليلدو لدع ةاصعلاباقعو ةعاطلا هليلدو

 «فاكع. مح ناو خحمانلا لق نم هلعلف ثداحىف لحالو هلوةنم محدنلا ضعب ىف
 لامكلاتافص نم نوكي نا دال ىلاعت هءموقبام نال هنايبىف ةمالعلا فيرشثلالاق

 (نكولف) بجوملا قوذ بجوملاو بجوملا
 لخامل الاو ”ىث هيلع بحال ىنازاتفتلا دعسلاةو + هداز هجاوخ ةيشاحىفإك ىلاعتهللا قوف دحا سلو هيلع

 ونا ةضافاو ةيادهلاىف ركشلا قاقحتساو دابعلاىلع ةنم هلناكاملو + ةرخآآلاو ايندلا ىف بذعملا ريقفلا رفاكلا

 اناهنم لكب لعفذا لهجىباىلع هنانتماق وف مالسلا هيلع ىنلاىلع هنانتما ناكاملو بجاولل ءادا اهنوكل تاريملا
 هش ملامنالىنعم ءاخرلاو بصمللاو طسلاو ريضلا فشكو قيفوتلاو ةعصعلا لا ل اكو هلصالا نم ةرودقم

 اما قلحالو) هتعلاطمو هتعجا رع كيلعو هيف روك ذم مالك هيفو اهكرت هللا ىلع بك هلةدسفم وهن لكزح ىف

 ىغي هناىلع ةكءألا ضعب ىلع اهانح رش ىتلاف ثداحىف لحنالو اضعبفو ثداح هيفلحال مدا كفو

 ا دوجو. هلو واذ مدقفف لح هنا هماهيال هليئعمال فرالاب ديسقتلال وقا ريد ناكمي ن نكعالو مس سبل هلوق



 1 أ

 شطب ىذلا هدو دب سعب ىذلا هرصصا و 2 عع ىذلا

 ع اولخلاو ل هنع ايلاخ ناكل اثداح ناكولف

 عنتع هلالو ريغت هلال مالكلا بيذمتىف لاقو ءدارإا ماقملالمحنالو هعفد نكح ش

 اماو ثداوحلا نع ولمللامدع مزليف هدض لاوز بجوبو تالقنالامزايف لذالا)
 سيلف لاوحالاو تافاضالاو بولسلا نم ددحت ام وا ثداح قلعت هلام فاصتآلا
 كاملا ىنعم وا نقتملا نعم وا ميلعلا ىنعمب ةغلابم فصو ه(ريكح# ىهتنا عزاتتلا م
 اهصاوخو اههزاول ةفرعمو هيلع ىهامىلع ءايشالا ملاع ىنعتوأ ىفايلا نع لقنإك

 # ةيكحمالا أيش لعشلال © هلوقف ىرحلاهعضوملك عضاووا هيلع تناكام ىلع

 ةفرعم ىلاعت هللا نم ةمكحلا بغارلاتادرفمنع لبق اذهل ليلد كلذوا هلريسفتلاك
 تاريملاا ل عفو تداوجوملاةفرعم ناسنالا نمو ماكحالاة يان ىلع اهداحاو ءايشآلا

 داسْفْلا نع هدم و. هنفنا همكح اوس وماقلا عنصا|ناقتا هنا ليقامىلا عجار اذهلعل

 هفسلاوةددج ةيقامهلامةمكملا ةيديرتاملا دنعف هفسلا وةمكملا ةقيقح ىف فاتخا ليقمت

 لعافلل ةعفنم هيفامىهةلزتعملاوهدضوهو هلعاف دصق ىلع عق وامىه ةيرعشالا وهدْض

 ةمكلا ىعاردضعلا ةمالعلا لاقاك هما و هةلخ ميام لعفلا نم دارملامئاضيا هدضوهو

 كرك مزاد الاو هلعف ىلع شعاب 5 كد ىضغبني نكل ماو قلخاهف

 هلوق وحن كالذىف ةرهاظلا صوصنلاو هل« ىفلطبا دقو ضاغالاب الاعم ىلاعت هلعف

 كالت ةللعم+نودبعيلالا سنالاو نات قلخ امو هللاودبعيلالا اورماامو + لا

 افالخة يدي رئامادنع حلاصمو مكمحلاب ةللعم ىلاعت هلاعفانا ةلخلاب و+حلاصملاو كلا

 نود مكمملاب للعم ةيعرشلام ال ايس هلاعفاضعبنا دصاقملا حرش ىفو ة ةصاشإا

 ىلع ةمكملا ترث ديرا ناو لكلاىف ىئنف ةياغلا ةلعلادب را نا هيلع دروأ ضعب

 ىلاعت هللارون, نيديؤا|نيخم“ارلا ىلعالا رهظيال اهضعب نا هتان اذك لكلاف هلاعفا

 مكملماب اللعم عيان وكقاانيالف انلع ىلا رظنلاب حراشلا اذه داره نا دعبالو

 6 م ماو ةدانع لا معز ةديج- ةبقام ىا #* ةدئافو قه ىمالا سفن

 0 اه اع علطأ مناو ةدئاف نعولخال ىلاعت هقلذف حيابقلاو نورشلا 2ك

 هيلعدرواو صقعن لامكلا ةفص نع
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 فاضمهنث هنوب'ضرفغو تباثريغ نمؤملا ىدبع بلق ىنعسو نكلو ثيدحو *ئشىف لحنالو ىلاعث هريغ ثاإ

 تكفا هبحا ىلع لفا والاب ىلإ "تارقحم ىديع لا نام هلع ا ور ةريرهىبا ثيدحو ىتفرعم عساوىا و

 ةياثاكلا هنم دارملا اهب ىثم ىذلا هلجرو اهب

 نوك اىنعي قراشملا حرشىف كالملانءا انالوملاق + هيف هانالوملولحال هناش اذهنع ةياقولا ةياهنو ةيانعلالإك

 ناسنالا عاسم نال ركذلاب عبرالا هذهصخ اهضتراال ىتلا ه4 00 ا لاعالا نع ءاضعالاهذه ال

 ريسفت اذه اهبن وكي امئا

 ريسفتلاو رهاظلا بس

 للا لابلا بح
 هللاىلا لفاونلاب برقت

 ناطلس هللا لع#ف ىلاعت

 ريصيف هيلع ايلاف هبح

 الا ايش ظحالام ثدحم
 اذهف لاع هر كحال
 ةهعع نوكك راختع دا

 رخآ اذه ليق 53 0

 لواو نيكلاسلاتاحرد

 ليقو*+نياصاولاتاحرد

 ءاضق ىلا عرسأ تك انعم

 ىف همععم نم هج وح

 قى هرصب نمو عاممسالا

 سللاى هدب نمو رظنلا

 نلو ىثلاىفهلجرنمو
 ناو هنطعال ا

 هكا هظرعالا ىذاعتلا
 لعفال ميكح) همالك

 ( ةكافو يك الا

 هللاءاعما نم ميكلال وقا
 نيكل م د ا

 هلل
 هيلع ى ىهام ىلع ءا انشالا

 ب اقح هةهفر

 ىلاعتو هنا هي قياللا "ٍ نام و هعضومىف اهنمدحاو لكعض وو هب هيلع تناك ام ىلع اهصاوخو اههزاول ةفرب

 ةمكللا ةهح اهضعي ىف انلرهظب ملناو ةكءافلاو نيكملا ٠ م هنا و:صم نم ع ةواحمال هيلع غوابو ىلع

 نمو ماكحالا ةياغ ىلع اهداجياو ءايشالا ةفرعم هللانم ةمكملا هلادرقمىف بغارلا لاق“ قيفوتلاف "0
 ةمكللا نامقل اند ادقلو الاعت هلوتىف نايقل هيفص وىذلاوه اذهو تاريللا لعفو تادود+وملا ةفرعم ْن

 بح كانةلخامنا متبسلا ىلاعتللا لاق# ىهتن اةمكملا هنمضتلف نآرقلا اهب فصو اذاوءانعم فالح ءانعفهللااهب فصو أت



 ابقاعت اماو هتيشءهن قاعتمل (ءاشيامل) نيعلا دشتي (لاعفإ ىدس كري. نا ناسنالا' بسحا ىلاعت لاقؤو
 ىذل انلووق امنا ىلاعت هللالاق ”ىث ه:ه.آلف

 | رهاقلا وهب هقوفكاحال

 ءاشيام لعش هدابعقوف

 بقعمالو ديربام مكحيو
 لاعف لاقأك هما و همكتلم

 لهالاق + ديربامل لاعف
 تل ا ناجل
 هءاضتقال راشخالاب العاف

 بجوءوه لب ثودحلا
 تاحالا ىنعمو تاذلاو

 لعفلا رودصنا ىناذلا

 ىلاعت هلاذ ىضتقم هنم

 نم قرا ”رزدتقك

 فصملا مولع دارؤ راثلا

 الب هاشي ال لاعف هلوش

 قرقحتلا حرش ىفاكب اجا

 تافص نع هزنم )

 ©( اهيلكح ناصقتلا

 قلطملا لامكلا هل نال
 لايكلا تافصب فصتم)

 هلسيلو) ركذامل (اهلك
 دع هل وصح 14 عق وتم لاك

 ةيلزا ىلاعت هفاص وا نال

 ىلاعتهللاف لوقاهاهل ةيادال

 اها ص ياقنلا نع هزنم

 نكميام ىصقاب فوصوم

 ليبسال واهلك ت الامكلا نم

 نم ةهج ىف هيلا صقنل
 كم1 ىلاغتإ هنال تاهيل

 هلسيلو تاهلتا عيجب نم
 ريغ رظتنم عقوتم لاك

 اصقان ناو م لعل
 كامظل اهتركذ ول رخاآ لاوقا انههو همام قفو ىلع ا لح اذه هلوصخ الماكهنودب

 مدعلا قبس مدعلزالل بود ىا » نأ 0 هدوجول لواال 4 ميدق 2 مالملا 2ك مارملا تافو مالكلا

 ال هيلع(باحاالنإ) نوكيف نكهللوةننا ه+ . مزح ها نر[

 البو رحت |موزاإ هتدارانعف اختي نا عنتع هدارف هيءاشي امله ةغلابم ةغيص و« لاعف

 لاعفاناىلا اويهذ مهنأاف ةلزتعملا ىلع ادر هيفناك رادتخالاو دصقلاب هقبسا هي باح ا

 هركيو اهكرت ديري امارحناو اهكرت هركيو اهعوقو ديرب هللا ةبجاونا نيفلكملا
 هلام زكا ”ئثلل تشر نا ةغلابملازا ليق ناف * ةيدضعلا حش ىف هءامتو اهعوقو

 ةفلابلاروصتت ام اضياو ةغلابملانكم الف لامكلا ىف ةيهانت» ىلاعت هتفصو هسفنىف

 هلع باحا تلق»ىلاعت هلافص ىف روصتاال كاذو ناصقلاو ةدايزلا لبن ةفصىف

 |نيلاوت هنسساف زا ىلاعت هتقصىف ةغلابلالك ىدشرلاناهربلا نع ناقئالا ىف

 هيف ةغلابلالصحام اههدحا ناوسق ةغلابملا غيص نا قيقحم ١ ةكرزلا رعو ئعشلا

 لعفل بجوال اهددعتنا كشالو تالوعفماددعت بس ىناثلاو لعفلاةدايز بسحب

 يلاعتهتافص لزنت مس لا اذهىلءو ةددعتم ةعاج ىلع عقب دق دحاولا ل عفلاذا ةدايز

 ةيسنلا 00 راركت ةغلابملا نعم مكح ىف مهضعبلاق اذهلو لاكتالا عفتربو
 اطاطخ ا بجوت ىتلا 7 ناصقنلا تافص نع اودع هك هزم 00

 | نوك بي نبا نع ةاودلال هن اهو#و راقتفالاو رجعلاو لهجلاك ةيهولالا بتارم

 رافتفاعم هريغنعنغتسمو قلطملالامكلاهلنال ه4 اهاك فه اهبلع امم 00

 ةلَدفص لاكلكلب لامكف هب فصتاام لكف 6# لامكلاتافصب فصنم ف هيلا لكلا

 لحم هنوك موزالو لزالاف صقنلاموزال رظتنمىا  عقوتم لاك هلسيلو اهاكو#
 .ناكول ذا ىناثلاةمالعلا لاق هدوجول ءادشال ىا 6 ميدق © لازال انف تداولا

 ةيقوبسملامدع ىامزلامدقلا لاق مث ةرورسضهريغنم هدوْجو ناكل مدعلاب اقوبسماثداح

 نمدارملاانه ليقاف ىنامزلامدقلا نعم وه ىنعملا اذهو ىنامزلا مدقلا وهانهمدقلاذ مدعلاب

 ةنمزالا روم ىنامز مدقلا وىنامزمدق سياوهودوجولا ىلع قياسلا مدقلا بلس مدقلا

 رسفلا ىتاذلامدقلا وه ىنامزلا مدقلا لبامقمنا ىلع نيهجوب يقتسب الف هناَس عم ”ىشلا ىلع

 ةفسالفلاب صتخوهلب نيياكتملادنع تباث سيل اذهو هريغىلا جاتحريغ ”ئىثلانوكي
 ىئاذلاىلا ثودحلاو مدقلا نملك ماسقنا نم ةفسالفلا هلا بهذام ةمالعلا كلذ لاق

 فوشلوا ىزاخم ىعم اما هرك ذ امو ةيمالسالا دعاوقلا نم ريثك ضفر ىنامزلاو

 ةردقم ةنمزاف دوجولا رارة«اوه لزالا ىلزاو# نيملكتملا ريغل حالطصاوا
 ب ةاحىف ةردقم ةئمزاىف دوجولا رارق“ا دءالا ناك ىضاملابناجىف ةيهانتم ريغ

 ىدبالاو ىلزالا موهفم ىف ذ وخأم نامزلاف لبق ناف + تا رعتلا ىف اي لبقتسملا

 لق هال قامزلا ريغ ىلع لاب ىتامزلا ىلع لاب اكانلق ٠ ىنامزب سيل ىلاعت هللاو
 نم قياقللاةديزنع ليقو هسكع ىدالاو ةيادد هلزوكيالو ةياهن هلزوكي ىلزالا

| 

 ىه لب ايف لبقتسمالو ىضامال هناذ اثحئاف أطخا دقذ ضام ءىش.ةيلزالانا نظ

 ١ (ةطيخ)

 ا



 ءامدق كاد يدع نونا" اعاو:ةامانق ت اعط ذانعت نم عنمالو تاذلاب (ةعدقتافصدهل) مدع منال (ىداذ

 تع ىلاعت هللا تافص نأ ىع بهاوملاف اك هلاهتةرافمو م 9 0 هاع اهك اكفنا مدعل «(هربغإ ىه «(الو)

 هتاذ ىلا ةيسنلاب امدق هنوك لعاف دوجولاب صتخم ىناثلاو مدعلل لماش لوالانا

 ةيفاضالا هتافصوى ىلا ةبسنلاب ايلزا هنوكو جراخلاىف ةدوجوملا ةلداكلا هئافصو ىلاعت

 ضرر واق رفلا مهفبمل ةعدق اهثريغو ةبلسو ةيسفن ىلاعتهنافص نالاقنف ةيبسنلاو

 فصو اهللدا ةفص عج 6 تافصدل #9 هانعم اهن 1 تفرع 6 ىدبا 9 زوجنوا

 ةردقلاو رعلاك اه سفنا ال تاقتشملا ىدابم وه انهدارملاو ءاتلااهنع ضوعو واولاتفذخ

 نع ايشاحت ىلاعت هتاذنيع اهناب نيلئاق ةلزتءملاو ةفسالفلااهركناو رداقلاو ملاعلاال

 مزال ريغ وهو تاذلاب ءامدقلا زكت لاحلاناب اوناجاو تابجاولاو ءامدقلا ريثكت

 ىناثلا ةمالعلالاق«ةيماركلل افالخ ىلاعت هتاذب ثداوملامايق ةلاحسال « ةمدق ©

 ىلا ,هولا ب هذ.الثل ءامدقلاب لوقلاقلطيالو هنافصب مدق ىلاغت هللالاَشب نا ىخذب

 ديك أنلاو عض وتلك هناذيةمئاقؤو ةيهولالا تافصب فوصو..هتاذب مئاق اهنمالكنا

 هناىف ةلزتعلاكَنيفلالا ضعب دراوا ةيانعلالامكل ةفصلا موهفمىف ذوخأم مايقلانال

 هلولّاربج داؤفو ىسوم ةرحو حوالاك ىلاعت هريغب تاق مالكلاو ماكتم ىلاعت
 تايئاىفناب ةلزتعملاتكسمم الو اقعلا حرش ىف ىنازاتفتلالاة+لحمىفال ةثداح ةدارا

 مدق مزليف ىلاعتهللاتاذل ةرياغم ةعدق تادوجوم اهنا امل ديح وتلالاطبا تافصلا

 ةفصلا كلت 6 ال 8 هلو باوملاىلا راشا هرخآ ىلا ءامدقلاددعتو ىلاعن هللاريغ

 مزاي الف ىلاعت هناذ ريغ 4 هريغالو » هناذنبع تسيل ىنعي ىلاعتو هاوس هي رد#

 نه تاذلاو ضرعلال يبق ن٠ تافصلان الف ةينيعلا ن اما ءامدقلاددعتالو ريغلامدق

 ةجاتحم تافصلاناو ةيهيدب ةنيعاامدعف همدعو هسفن مايقلا ف ههدش ىنعي ره ولا ليبق

 نكملا نيع نوكيال بجاولاو ةنغتسم ةبجاو تاذلاو اهسفناب ةنكمش تاذلا ىلا

 معلا مايشب للعم املاء 'ئثلانوكو رداقو ملاءو< قاقتثشالاب صوصنلاتدرو ليقو

 عم دهاش ىلع بئاذ سايقو ىهقف ساق هناب درواو بئاغلا ىف اذكف دهاشلاىف

 ,مالكن م موهفملاو +ب !مداعتاو صقايو ديزت ذاك م هفماو +تكاغلا قى الخ دعتو و كي دهاشلا ىف ةردقلان ال قرافلا
 دهاشلاو بئاغلاىف طرششلاودحلاو ةلعلا دانا دنع هلا فقاوملا ح رش ىف ةم العلا فيرسثلا

 اضياو بئاغلا ىف اذكف معلا وهدهاشلا ىف املاع“ىثلان وك ةلعنا كشالو كاذرضضيال

 ”ىثىلء ق:شلاقدص طرشو دهاشلاو بئاغلاىف ءاوس معلا هب ماق نم وه ملاعلادح

 لي عرمشلاو ةغالاو فرعلانابف ةيريغلاناماو دهاشلاو بئاغلا ىف هلصا توبث

 | نيضيقنلامفر اذه ليق ناف + ءزجلاو لكلاك نبد ريغب اسيا فوصوملاو ةفصلااب

 تن ريح و يا قا لالا رفا لف نيتصلاو ل [:ه لو شالا لل تاذلاريغالوتاذلا نبع ]
 كتال وريغلامدق همزلي الف
 حرش قف 5ك ءامدكملا

 حرش ىفلاق * ىنازاتفتلا

 نيعتدنيأ اهئااماناضمر

 تتاكول اين الف قاعت هتاذ
 داحتا مزاي ىلاعت هناذنيغ

 هبماقلا فصولاوتاذلا

 فدازلامزايو موهفملا ف

 وهو فصولا ومسالا نيب

 اهريغتسيلاهئااما و لام

 تناك ول تافصلا نالف

 اهسفن هم اقاما تناكلاه ريغ

 رهاظامهنم لكواه ريغب ةمئاقوا

 ريغ نوكي الف نالطبلا

 ىهتابولطملاوهو هلاد
 نيدلا جارسنلاق و+همالك

 هللا ةافص + هتديصصق ىف
 الو + تاذ نيع تسيل

 * لاصفنا اذ هاوس اريغ

 ةمئاقهنلا تافص نابعاو ٠

 تلاقوهريغال ووهال هاذ

 تلاقو هلاذ ىه ةلزتعملا

 اهنال هريغ ىه ةماركلا

 ثداملاو ميدقلانبب ودثداح

 هناةلزتعملاة خو ضقانتم

 ءاروتافصلاهذه تدثول

 ءامدقلاب لوقلامزا تاذلا
 .4ةليحوتلا لاطبا هفو

 ىلاعت هللاتاذ ةمئاقاهناب لوقلا بجو ةقيقطلاةشيرطب ((ل ؟ا/ ةقيرب ) تاذلاىلءةق:ثملا تافصلا تقلطأ م انلق +

 ةرشع نوكيال ةريشعلا نم دحاولاكراصف ثالذ ركن نت و تاذلل ارايغا هذه ناكولنا مزاي امنا ءامدقلاب لوقلاو

 ىركبلا مساقلا ىال ةيلامالا حرش ىف اك همدع اههدع نهو هدوجو اهدوجو ند مزاي هنال ةرشع ريغالو

3 



 هتافص ىا ( ىه )

 ىه (ةايحلا ) ةيلزالا
 بجو ةيدبأ ةيلزا ةفص

 قازاتفتلاهركذ رعلا ةعص

 كاذك ةفص 6 ءلاو )

 تامواعملا انهن. تدكتت

 ناك اين ايتام

 هجوب ضرقنلا لقحال

 كيذكذفص (ةردقلاو)

 قلعت بسح نكملا ىفرثؤت
 ةوصنلاو عمسأا وز ةدارالا

 كشكش كللذك“ ناَنْوك

 اىهقلعترنع دوجوملا ام« '

 أ ءالقعلا عيج لد ءاسب الا عاجماو ةعطاقلا صوصلنلا ةلالدل 6-00 بج د هفص ْ

 ]| نيع وهو ىاسالاىف وه امنا راغتلاو ةقيقلاىف ةدححم اضيا تاذلاو ضءب عم |

 | سيافراصالب رهاوظلانع فرصلاو نيتّدئاز نيتفص امهنوكىف ةرهاظلا ةيعمسلا ٌْ

 وس ١ ٠ 7

 , موهفملاف ادحتالناب ةطساولا نكعف توافتالب موهثملاىف دحتنام نيعلاو روصتلا ىف

 نا نكميو ليبقلا اذه نه تاذلا عم ةفصلاف رخآلا نودب اهدحا دجوالو

 ضقانتالف فقاوملا فاك دوجولا بسح ةيريغلا ذو موهفملا بسح ةيذيعلا ىقذ
 / اهبدابمف 000 لا ادهناب قاودلا دارباو * ةهلا فالتخال

 / اموهفم ىلاتعت هناذ نيع سي ذاتم علا ذا طوقسلا ةباغ 8 ع ف 2 الو

 أ بناح نم اهلا رظن اذا تاذلانيع اهنأ تاوملاىف ليقو 4 هنود هدوحو عنو

 | موو ماسقالا ىلا دوجولا ماسلا بناح ن٠ رظن اذا تاذلا ريغو تاذلا

 تلال 0ك يل ةيسنلا و 6-5 دحاو 0 ةرتسلا نأ 0
 < هدد

 ا اة هيف ندم امم 3 اذهنا ىئنحال رخآ هحو نم ترا

 | 6# ةايلحا قه نام ةعدقلاةلءاكلاتافصلاىا ه5 ىه هه ةلزتعلاو ةفسالفلا هذ

 | ةنص# علاوي عونم ةسال اريثأت و جازملا لادتعااهنا لاقبامو صقناهنعولإنانالو
 ١ | ةثداحواةمدقةنكموا ةماتعةمودعموا ةدوجوماهب اهقلعتدنعتامولعملا اهب فشكتل

 ألا ةمدق تاقلعت ظعالناف ىلايلللا لاقءةدرواةيدامةياكو ادم زجةيهانتمريغوا ةيهانتم

 ا تاقلعتو ددحتس .اهنا رابتعاب تاددهللاو تايلزالاىلا ةيسنلاب لعفلاب ةيهانتمريغ

 ]| مزايالولبقوا نآلا اهدوجو رابتعاب تاددجتملا ىلا ةبسنلاب لعفلاب ةّيهانتم ةثداح
 || ةداهشلاو بيغلا ملا وحن ىهمساماف علا ليلداما+ !ءلاثودح قلعتلا ثودح نم

 | لاعفالا ةلالد نيبلانمو هماظتاو هماكحاو هنافنا عم هيلا ملاعلا داق-ال ىلةعاماو#

 | قئاقددجو هنفلقاوةضرالاو ا لمأتنمو اهلعاف 00 ىلع هنقتملا

 | لاعفادنع ردصيدة ناوياطلانأب درواو لءاكلا هلعو اهعناص همن كح لع لدن مكح

 أ نا ىلع ناعتهريغ رثؤمالذا ىلاعت هلق وا هلايدرو اهريغو لمتلا تويبك ةنقّتم

 ا كنرجواو ىلا اعت هللا لاق هلع ىلع ةنضلاو تاثكلا رهاظلب 2 ناو. اع مدع

 || ةنكمت اهلمحي تارودقملاف رثؤت ةفص « ةردقلاو 2 بالا ىذا 5 نلممأاىلا

 . نيوكتلا ف اندنعو ةمدق اهلك ةردقلا 'تافلسشا اور اهتاعتالتع لافلام د ؤجولا

 ا لازال اعف رودقملا دوجول لزالاىف تقلعت اهنا قمع

 0 زيث اتم دعب لاق نم بهذماذه لملك َرلاو لعفلا ةكص ةردقلا ل قو مهضعب دنع ةثداحو

 | ىنعا اهدضو لاك ةردقلا نالو ةيععتلا ةلدالل ريثأتالب ضح قلعت اهللب ةردقلا

 أ «رصبلا وه تاموعملاب قلعت هفص « مكاو هنع ىل اعت هللا هب زنت بحب صةنزمملا

 ]] ةلدالل ءاوه لوصووةَساَح ريثاتولْيُك قترطالب كرديق تارصبلاب قلعت ةفص

 يضعن دنع اضا همي دقت



 سة

 ىعكلا وةفسالفلا تعزإاك تارصبملاوتاءوعىلاب علا ىلا نيعجار نان وكيالف راح

 قاعنامإك تارصملاو تامومجلانوكفاضياىرمم الالات هه ا 1
 لصالاو ةرورمض الب ءامدقلا ريثكت ام«©ابثاف ليق ناف * هرصب وهعمس :قلعتم هلع

 انفرعوكالذانمآ امي عرشلادروامل لاس ناىلوالا فقاوملا حرش لاقانلق *اهليلق

 انروصقل [ىيتقيمح ىلع فوق ولامدعب انفريعاو نيتذو رعملا نيل ل نانو ل امنا

 قفوىلع عوقولاب نيرودقملا دحاأ نضيصخ بج ون هفص «ةدارالا وج َّئ :اصقنؤا

 2 نمد الف ءاوس نيدضلا ىلا ةردقلاة يسن تناك امل 201 راعأ 1

 اهم تانناكلا عيب ةلماشوةدارالا ىهوىرخا ةفص نيعتف مولعملل هتيعشل ملعلاو هاج ل 1

 قامالال ةردقااكةدارالاو ةلزتعمللاةالخ رفكلاك ىصاعمو ارورمش ةول و دايعلا لاعف

 تادوجوملاب صخن ةدارالاو تادوجوملاوتامودعملا مت ةردقلان .كلتانكمملاب الا

 قلعتمو تاّئاكلا عيب د. سه تانكملا ميج ىلعرداق ةيدضعلا ئاقعلا ىفلاق اذهلوأ

 ىلع ةدئاز ةمدق ةفص « نيوكتلاو ف تانكملاك تاعنتملاو تابجاوال لما

 ىنعلاوهوىنازاتفتلا لاق +دوجولا ىلا مدعلا نممودعملا جا رخابرسسفبو ةروهشملا عبسلا

 ىدراملا روصنم وباوهشلا دنع اذهاهوحو داحب الا وقلملااو لعفلاب هنعربعي ىذلا

 قتثملاقالطاو نوكمو قلاخ ياه: هنا ىلعلقنلاو لقعلا قابطانا مهتجح وهعابتاو

 ةردقلا ريغىهو ”ىنثلا كاي ةمئاق ةفصذخ أملاف عنتمم قاقتشال ا ذخأ ريغ نم "ىلا ىلع
 ىرعشالا دنعو دوجولا مزلتستال ةككلاو كرتلاو لعفلا ةعص ةردقلا رثا نالا

 ند نوةقحلاو ىنازاتفتلالاق «رودقملا,ةدقلا قلعت نع ةرابع ةثداح ةفص ب 2 ١

 قلعت نم لقعي ةديلقعلا تارابتع الاو تافا_ضالا نم هنا لع نبملكتلا ْ

 نوكملادوجو ىلا اهتيسنتناك ناو ةردقلانافةردقلاوةدارالا قاعت ىوس سلو

 سلو نيف رطلا دحاب

1 
٠ 
٠ 
١ 

 رثؤملا

 زوجي لوقا +نيمئاجلا دحا صصختب ةدارالا ماعضنا عم نكل ءاوسلا ىلع همدعوا

 رئازا لصاملاو ميج

 ناكمالاك نب وكتلاو ىدادعتسالا ناكم الاك ةدارالا رثاو ىتاذلا ناكمالاك

 دق هنا عم رلعلا لعد نيتداز نيتفص رصبلاو ميجا ناك يكف لون وا ىعوقول

 -- ولام دع هتاف عمد ادورول علا بيست ارم: 1اوتاموعكاب فاشكنالا

 وهركباوجوه اف ةيعمتاةلدالادورول كاذكنيوكتلا نكيلذ ةلدالار وصقا ةقيقطأ
 1 هد ىذلا ىنءملاوهنبوكتلان اني وكتلا تاما ىف ىلايمللا ىلو ملا لاقكو *انب ا وجا

 اضيا بجوملا مب ىنعملا اذهو دعب دجوبمل ناو لوءفلاب طماريو هريغنع زاتمهبوا

 نوكيال فيكَف ةدارالاو ةردقلا سفن ىلاةبسذلاب بجاولاف دوجوهوه لوقنل

 انهنابعاو «لكلافدجويلف امدع دنع نبوكتلا دجو اذاف ىهتاىرخا هف

 ةردقلا لا اذه دعب لعفلاب عوقولاوه نيوكتلارثا نوكيا

 ن* اهريغو ءايحالاو ريوصتلاو قيزرتلا نم دحاو لكنا وهو رخآ ابهْذُقلا

 هابددبو رهالاءار وام ال ضب دهم رهو ةيلزااهيق 2 .ة>ةفص لامفالا تايص

 كيذكذفص (ةدارالاو)

 ضعب, نكملا صيصخت
 ةيقلا و هيلع زوال
 نعنان رابع امهو كلذك

 بجو: ىلا ىف ةفص

 نيرودقملا دحا صيصخت

 عوقولاب تاقوالا دحاىف

 ةردقلا ةيسسن ءاوتساعم

 للا قلعت نوكو لكلاىلا
 هلاق اذك عوقولل اعبات
 - ل ق*ىلازاتفتلا ني دلا دعس

 ةيلزا ىلاعت ها

 لقلاو وللا اهيلع علطبال
 ةكتالملا الو ءاينالا الو

 ةفص هنداراو نودرقملا

 اهلع علطي ال ةيلزا

 معلا 11الا نو وزوك ذل
 دوجولا ىضتش ءانف ىف

 تلطلا ىضذتقت ةدارالاو

 لخسلا ملظالذا ءاذلز
 كودالثتا 322 .هلأرمال

 الو عش قالطلا ىوني

 ىو ناو ةدارالا ىف عّمب
 دوجولاىضتش.لوالانال
 بلطلا ىضتش ىناثلاو

 ىفاك عوقولا ىذتسالو

 (نيوكتلاو )ناضهرح رش

 داحالا اهبن وكت

 ةثامالاوءايحالا و مادعالاو
 ةمدق اهنوكو اهريغو

 هةهفص

 'دنعو *ىدب راملابهذم

 ةثداح فص ىه ىرعشالا

 ةردقلا قاعت نع ةرابع

 تافارناف 6 رودسلا



 كيذك ةفص (مالكلاو)

 ىهنلاو نمالا دجوب اهب
 مالكلاءاسقا نم امهر بغو
 فوصوملا ىمفنلادارملاو

 ن* سيل. ىذلا ) هلوشب

 م 1

 نوكتلا لا لكلا عوج رواهنم *ىشدوجو مدعتثالث بهاذملاف ادج ءامدقا ريثكت
 ةفص # مالكلا 8 ةنماثلا ةفصلا و 8 ةفص لكلا دو>+وو تاقلعتلاق ةاداككلاو

 ءوحنو نارقلاب ىعملا ظنلاب اهنعربع ةفآآلاوتوكسال ةيفانم ىلاعت هناذب ةمئاقةيلزا

 :الاع ريحدق ناسنالاذا علا ريغو ىظفللا لولدموه ىذلا ىسفنلا مالكلا ىه

 ةنعهللاىذ رر علاق +امالك ىسفنلنا لوقتاك هداراامريغ سعأي دقذا ةدارالا ريغو

 ةمالا عاججاو انيلا ارئاوت مالسلا هيلع ءايدنالا عاججاب ةلاقمىسفنىف تروز ىنا

 اوفلكحلا كلم دوجو ىلع قفتا امدعب هلا ٍلعاو «صقن ىلا ىف هدضزالو

 ةلباتلادنعو +ىنعملاوهلبتاوصاو فور سلو ميدق ةئاشالا دنعف ٠ عب را ىلع

 دنعو فالغلاو دلجلا مدقب مهضعبلاق ناىلا تاوصاو فورح هنكل اضيامدق

 ريغلاب لب ىلاعت هتاذ متاعب سيل 00 تقاتل فاو رخأو تااوضأ قم تك نع هلزنعملا

 نك ع ةيماركلادنعوهمالسلا هيلع بوم ةرحش و ىنلاو لم اريج داؤفو حوالاك (تاوصالاوفورللا سنج

 ماعلا ىلع صاخ فطع

 ةفص سياكل ذك مالكلاذا

 ةفصلا ىلع لاد لب ىل انها
 كلذكا ناكامنال هبت اهلا

 بهذيو أيشف أيش دجوي
 ةناقشر إد هام و كلدكا

 ىنعمو مدقلا ةفص نوكيال

 هنا ىلاعتديلا اذه ةفاضا

 ىبص هيبنل ةرحمم هدجوا
 ةباناو سو هيلع ىلاعتدللا

 كطيو هنوالش هدابعل

 هرءاقإلا نع فنصملا
 ىدي رئاملا دنع ىتاعملا تافص

 ةيضقلا ىف ي لمأتق

 ندى

 ةلزتءملاو ىرعشالانا ركذام ىلعف ىلاعتهن متاق نكل ثداحو تاوصالاو فو را نم

 دنعو +روهثملاوها ذههمدع وىسفالات انا ىف ناقّررغمو ىظفللا ثودح ىف نارم

 0 مالكلاف ى 0 دنع ىمفنلاك دو ىظفللا مالكلا نا فقاوملا بحاص

 ةيمالك ركتانم ريفكت مدعمزلالاو ىلاعتهللاتاذب امئاقاعمج- ىنعملاو ظفلل لماش
 فاولا راش لات تدخلا سمو بنج اةءارقءدعو ىدلاوةض راعملامدع و نيتفدلا

 ةموظنملا تارآّبعلا وق هلصاحليق ةللا دعاوقىلا ةبوسنملا ماكحالاىلا برقا وهو

 قيكف ةذد## ةلايسو ةراق ريغ تاوضا ظافلالا نا ىتْحال فاسلا بهذم وهاك
 ليه همالكن ااضياهيلع درواامىلابيرق اذهلعل ىلاعت هب مايقلاو مدقلاروصتب

 لعل لوقا +هلئامرخآ !ممانوكي ةرورضلابف توصلاو فرملا سنج نم نوكينا
 نم سيل ىذلا ف قبس اك ىلاعتللا ىلا هتيفيكىلع فوقولا ضيوفت هلثمىف ىلوالا
 بهذم نم رهتشا امىلع اذه «تاوصالاو 8 ةيقرلاو هيظفللا #فو رطلا سنج

 ةءارقلاداريو قلطي نآرقلانا قوز ممنبانع ىرقملا نع لقنام قف و ىلع ىرعشالا

 ىنعم وه ىذلا هللا الكوم ىذلا ءورقملا اضياداربو تاوصالاو فورحل !ىهيىتلا

 مهض غ قلعتل ى وصالار ظن فنآرقلاوهاذه لعاثداحلوالاو دقو ىلاعتدب عا

 هدرواام هيلع د ريهنا يحال نكلنيم را ماما نعلقن هلثمو هللا ماكحالا جا رخ“ا ىف

 مظنلا نوكنم فقاوملا بحاص كلاسم ىلع دراكافنا فقاوملا بحاص

 ريم ريغهسفن ىفهناب لوقلا وىلاعتهب ةلايسلا ضارعالا اق ىلاعت هتاذب امناقامالك
 || لكرسيلءالكلاىناودلا قفحل الاقاذهاو+ةطسفس وه ليقةلدالا روصقلانيف بيتزتلاو

 ىهيتلاةيلزالا هتفصب ىلزالا هلعىف ىلاعتهللااهيتر تالك وهلب بهاذملا نم ركذام

 | ىف وهامابقاعنلاليىلعلا دوجولا اهل بقا::التاماكلاف بيتزلاوفيلأتلا أدبم

 (رخآ )

 9 يسب سوس حمم
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 هثود< فا زيءااثداحاظفل جرامللا دوجولاىف مالكلان وكنا ريبختناو لاقامرخآ |

 ناوىلعلا دوجولا ىف مدقثداوملاعيج ذاىلعادوجولاىف همدق ديشالوهسفنفف [||
 ثودح عم علامدق روصتب فيكفجراملاا دوجولاوه مولعملاومولعملل عبانرعلا
 بهاذللاةل+ابو «انهىتأت الهنا رهاظلافةثداملا تامولعملارئاسىف باوملاومولعملا |

 بحاصلاغيجَت :ىتءملاو ظفالاو ةعاشالا ءاَمَدَقَل 'ئظفالاال ىسقتلا مالكلا ةثالث انك
 ىناودلل بيتْرتلاو فيلأتلا أدبم ىه ىلا ىلاعت هلع ىق ةيترملا تاملكلا فقالا ١
 حرص ا ئاقعلا حارش:ىف نا لمأتف انآ فقاوملا حراش ةورتام تريلا لل

 مدقلا ىسفلامالكلا اذه ىلع قلطي دقاضيانآرقلانا ىلع هيبنتلا واح مالكلا ةيلزاب |

 قول ريغ ىلاعت هللا مالك نآرقلاو ل لاقق ثداملا ولتملا ظنلا ىلع قاطياك |

 مهقلا ىلا قبسيالثل ق واح ريغ نآرقلا لاقبال هنا ىلا ةراشاهللاءالك ظفل نايناىف

 مالكلا ىرج ىلا ادصق وامهدامتأ ىلا اهيبنت ثداح ريغلّه مل وت اوصالا نم فاؤملامدق

 هللابرفاك وهف قول هنا لاقنمو قولت ريغ ىلاعتهللامالك نآرقلاثيدح قفوىلع

 عوضومهلا ىتاغصلا نع هناءوض ومىف ىراقعلا ىلعلاق نكل لاقام رخآَلا ميظعلا

 اماو © تاموضوملاف ىزوجلا نا هدرواو لطاب هقرط عيمج ىواضلا نءو
 نعوا< م ناانعو ةبابشنعو ذاعم نذاعمنع قولخمهنالاق نيف ىيرثلا همهكحأ
 ىتح سبحنو ابريض عجوب كلام نءورفاك لبنحنيدج-ا مامالانعو نيعمنب ىبح ١

 هرفكىف كش نم اذكورفاك ةينيع نا نايفسنعو قيدنز كرابلانبانعو بوت

 فسواباو ةفينحابا نا مهضءبلاقو هقنع برعضي بتي مناف باتتسي عيك و نءو

 نعلقن نكل رفكلا ىلع امهاأر رقتسا مث رهشا تس ارطان اههنع لاقتوللا

 رفاك ال عدتبمو لاص هدنع هلنافآ محشلا ىلع لوم ةفينح ىلا لوق نا لودالا
١ 
١ 

 الانا ىنءملا هريخ ةميدقو أدتبمفوصوملاةفص هلوقو تاي آلاةفص نج- رلانهو ةثدحمم ل

 ,ىلاعتهلل اذفص وهامو اهو و ميلا وميظنتلا وفيلأتلا نهثودملاةم#ب اهءاسنالةثادحم

 مفنلام الكلا وه نآرقلا نا امه دح ا نيبهذم ىلع هرجوت ن كم ونآ رقلا قاخ ةلئسم ىف قطعا

 ١ورلا رهظم ىف تلت ةفصدلاب نيلئاقلا حياشملا ءامدق بهذمهوهوزا*فورحلاو

 مدقلوالاىئءلابوهو كا ري ثالابامهلع قاطبدلا امهيناثومدقاهسفن ىلا رظنلاب 0

 ريهشلا دهن ح رش ىفاك ليوطتلاىلا ىضش ليصفتلا ماورخا بهاذم هيفو
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 !اةفص ةعدق «ةثدد# نج-رلا نم قحتابآ # تدب #9 نانا ف ىغىلعا هنكسا و نا رفغلا بدي الج

 ميدقلاب ثداحلا مايق ةلاحتسال ( قولخت ريغ ) هب ةمئاقلا هتفص 6 ىلاعت هللا ءالك ) ىلاعت هتاذب مئاقلا (نآرقلاو
 باتكلا كلو لاه ةءارقلا ىنع# واعجب هتعجب ىاان ارق *ىثلا تأرقلاقبمضلاو عما ىنمم ردصم دغالا ف نآرقلا ن لع

 قارؤالاوشوقنلاو فورالاو تاعلكلاو تاي آلاو روسلا هعجشلان آرق نأ رقلا ىعم اذهلو علا نع نآرقاافان ارقو أ

 ىذلا هللا مالك انه هيدارملاو ىل: وأر شال نارقلانال ورقملا ىال وعفملا ىنعم نوكي ناز وجب و لعافلا ىنعم ردصاانوك

 حورش ضعب ىف اذك ىنعملاو مظنلاوهلبقو ىبرعلا ظنلا ال تارابعلا هذه هلع لوادملا ىلاعت هناذب ةمعاقلا ةفصلا 1

 نسلالا ىلعو ظوفحم بولقلاىفو و فخحاصملا ف ىلاعت هللا مالك نارقلاو مظعالا مامالا لاق 03 ربك الا 2

 قولخم ريغنآرقلاو قولخمهلاتن ارق وقولخم هنانتباتكو قولت 91# نآرقلاب انظفلولزنم ىنلاىلعوور

 قول نآرقلا لاق نمو
 ىلزالا مالكلا هب داراو

 لاق نهو ارفاك نا

 هيداراو قول نآرقلا

 مئاقلا ريغلا ىظفالا مالكلا
 ىقن درب ملو ىلاعت هنادي

 نوكيال ىلزالا مالكلا
 قالطالا اذه نكلوارفاك
 رفكلا مهوب هنال أطخ
 لاقهداز حشا ا ىتحلا لاق

 هيلع ىلاعت هللا بص ىننلا

 ريغ مالك نآرقلا مسو

 فسوب وبا لاقو قولخت
 ةفينحاباترظانهللا هجر

 اعلاف روحا هتسدللا هجر

 لاق نم نا هنأرو ىأر
 رفق ند” نارعلا قل
 ةلئسدهوشل ا ذم هللاب ع

 0 ٠ مالكلا
 :راقالحلا
 قدعأاف

 : هلا



 «راصب الاب ىلاعت هللا ةيؤرو)

 ادوجو(ةبجاو )ىهوالقع

 ل رابتعاب عملا

 موقلا سبل باب نم وهف

 هءوث لك سبل ىا مهبايث
 هنال (لقعلا ىف ةرئاح)

 لكو دوجو» . ىلاعت

 ةزئاج هتاؤرف دوجوم

 رابخال ًاضنا (لقنلا»)

 اهلوصح ةنسلا وباتكلا

 نا( 2 ل1153

 ذئهون هوجو ىلاعتدللا
 ةرطان اذه ر كلا ةرخان

 هيلع ىلاعت هللا ىلصلاقو

 انانعاركر نوزتس لو
 ناسا لع كيلا

7 4 1 

 1 حا ا
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 تكل ا 0 3 35-5010 مع
 2 2 مر 00

 ا 7 ح6 3501 مك 7

 وس ١ 7

 هرظن بلقلا نم ونيعلا س> وهو رمصب عج # راصب الاب #» ةلظقيلا ىف( ىلا تدلل ةيؤروؤ#

 نا ىنعمي ه لقعلا ىف ةزءاج# رصبلاب ماتلا فاشكنالا ىعع سوماقلاىف اذكهرطاخو

 اذك همدع لصالان ا عم ناهرب هلوقن ملام هت رعانتماب مكح ملهسفن و ىلخ اذالقعلا

 دقو ىرورض اذههمدعىلعال هدوجو ىلع ناهربلا مايق لصالانال ٌاقعلا حس ىف

 هل اال ربل ضرعلاو رهو اني كرتشللانالف القعامازاوملا لعل دتسا
 دوجولاو ةيلعلا ف مدعا لخدمالو ىندعناكمالاواثودحلاذا بجاولانيبو امه

 زوجي مولعلاو حتاورلاو موءطلا ىتح دوجوم لك ناو ءريغو مناصلانيب كريشم

 ةيؤرلابلط مالسلاو ةالصلا انين ىلعو هيلع ىسموم نالفاعع“ اماو دوجوال اهتؤر

 ا!بلطيامتا هنأ لوقااو لبارارقتساوهو هسفنىف نكملاىلع اهقلع ىللاعت هّللاو
 بيذهتىف اك نالطبلا رهاظ عانتمالاب ةنينأمطلاةدايزا وا موقلالجالوا َديآ ةيؤروا

 هنا قلحاو من ليقوال ليقف مانلاف ىربنا زوجبله فقاوملاحسثيىف لاق مالكلا

 نكل فاسلانم ريثكن ءلوقلا ىحو ةقيقح ةيؤر نكمل ناو ايؤرلاهذهنم عنامال

 ةدهاشم عون اهنا ءافخالو ىنازاتفتلالاق + ةهجو ةيفيك ريغنم اوطرش مهمظعم

 ىذمّرلا ىلع نب دم نع كاقعلا حرش ىئاو> ضعنىفو نيعلانود بلقلاب نوكت

 لكف ىنماف نامالالاوز نه فاخلا ىنا
 . كلأسا ماركالاو لالجلا اذاي مويقايججاي هتضيرفو رجفلاةنسنيب عيبسنلا اذهب ةرم
 فان 0١ ضرألاو تاوعس أعيدباب هللااب هللااب هللااب ادبا كتفرعم رو ىلق ىف نا

 0 كرئا لاقف كيلا قيرطلا فيك تلقف مانملا ىف ىبر ا ا هفينح

 .اهزوجملو ةفوصتملا زك اورافصلا مالسالا ن كر اهزو+جىزازبلافو ةصالللاىفو

 نثولادباعزم سثا اهيعدم روصنم هالاقىتح ىراخم ققحمو دنق رعم ماشم ا

 اولمخ مهدارم مهض 2ع لوا نكل هنع لاعت ةهئرن بدين لاثمو لايخ ىرملا ذا

 ىنعي لقتله اهعوقو فل“ ريغ # ةبجاو #9 ةراشالا قبس نيد“ نيلوقلا

 نالاحم دعولا فلخو بذكلاو فلملاو فاسلا عاجماوا ةنسلاو باتكلالقنلاب

 تسيل اهنكل ةزئاج تناكناو ايندلاىف اماو ه6 ة رح الا راذلاق #98 عراشلاىلع

 1 ليسو هيلع ىلاعت هللا بص هنا ىريمدلل ناو.للا5 ايح قف عوقو ولااماو ةيجاوب

 مهم نيك اللانالخ باعكالا رايك نمريثك ةياورىلع سأرلانيعب جا رعملا ةل ل هبر

 داؤفلابةيؤرلان وك مت< من رسفملا نم ةعاجج دنع هايعي هنا دئاقعلا ح رسم ىفلاقو اضيا

 مث داؤفلا ىلا فيضا ثيح + ىأرام داؤفلاب ذكام * ىلاعت هلوق رهاظ هيلا ريشباك
 ليقو ىطرقلاةرك ذتىفاك اضيا تاصرعلاىف لب ةنجلابةصتخم تسيل هرخآآلاب ةيؤرلا

 ثتلقف ةره فلا مانملا ف ىبر تيار لاق

 نكل دعبلا نم هيقام ىحال ادنا ةنللاى ىررز* م6:» و حورلاعزت داعو ربقلا ىف لب

 لثم ةصرف توفل ةبوقعلا دايدزال ةرم ةمايقلاىف هنور رافكلانا ةركذتلاف

 + ةرظان اهترىلا ةرسضان ذئموو هوحو + نلاغت هلَوَق وكف ةلدالااماو * ةذللا هذه

 (ثيدحو)



: 
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 سوا

 ىلعلا تاذلاب ( ىثارلان م عاعش لاصتا ]ل ىلعالو (ةلباقنم ةهج ىلعالو ناك ىفالال لعافلا ريغل ءانبلاب (ى رف ن1
 قيليامإلإلع هت ؤرلب امل اهيف ”ىنث هبءوشنالدنال ا دهم هاوار لاح ا (ةفان ١
 ىلع ردقاىذلاو ىدام ماوه امنالب هدقش دقفت ىتح ةيؤرال ايلقع اطرش ناكم ىف كولا نوك سلو هتاذ ة

 هلوشاك باقلابالو رعلابال ردصبلا ةساح ىلاعتهللا هب ؤرذا معامم :بهاوملاىفاك كالذ دقفدنع اهيلعردقا ذئنيح ةيؤرلا

 مالسلا هيلع ىسومنالوىلاعت هتؤرزاوج مزلفدوجوم ىلاعتدللاو دوجولا ةيؤرال زولانال لقعلا يف ةزئاح ةلزتعلل
 ىلاعت هللا تاذىف زو< ٠ الهج اهلط ناكل انكم نكت ملولف كيلا رظنافرا بردهلوش ىلاعت هللا ن# ةيؤرلا لألم

 لبملا رارقتسالاب ةيؤرلا قلعت للاخت هللاناو ثاذنع نوهزت. ءايننالاو لاححلل ابلطو اًثبعو اهفسوا زو< الامو

 *ىثىلع ثثرال لاحلاو ه.قلعملا تو.'دنعقلعملا توبثب رابخالاهانعمنال نكمت نكمملابقلعملاو هسفنىف نكمي سما وش

 ةنسلااما ةرظان اهبرىلا ةرعضان ذئمون هوجوىلاعتهلوقف باتكلاماةرخ آل ورادىف لقنلاب ةبجاووةنكملا 7 1

 ةباككأ| نياك .ن نم نورشعو دحلا ءاور رو وتكره و ردلالل] تلو مكب د نورس مسو هيلع هللا ىلص هلو

 نازاعفللا دكيل فاقعلا حرش ىفاك هرخالا ىفةيؤرلا عوق و ىلع ه١ 0 ايي امم

 ةيديزلاو جراودللا تلاقو

 ةلزتعلاو ضفاورلا نم

 هلع لو سم ةيؤرلا

 رووهظلبق كالذىلع ةمالاعاجلاو ردبلا ةليل ريت !!نو رئاكر 1 نورتس ركنا ثيدحو ا

 لاصتاو ةلباق» ند 0 كعلا] تاهاا نم 6 ةهج ىلعالو ا ىفال ىربذ #9 تاكل 1

 كلذلكنال ىتارلانيبو هنيب # ةفاسمتورثو #9 ىلاعت هللا ىلا ىنارلارصب نء# عاعش |
 تاييشلا : 2 2 ئ وفا 1
 رععس نم ,هعشىوفاو عقاواةقباطم ةيؤرنكتمل ركذام دحاوب هتؤر تناكاذا هناوءاسجالا صاوخ نم ١

 دايعالاىف هنيريوا ا اقلطمهنيرب وا ثيداحالا عرصت مدعلومايقلاىف | مراصبألا) ءاميمتأل ىإ | 3 يس له سنا راق فا ضي سا ا :هرصقل الصا هن ر الله ءاسنلاة ورق فاتخام تانهزتلا فزع هفالخ مقاولاذا 6 هكردتال ) ىلاعت هلوق
 ءاسنلا ماكحا ٌمكالوقا * ىطويسلاء زج ه.و ليقامام اهف ىلاعت هيلجننوكل طقف |

 صخال هلثم ناو كاَرشالا -ىلمذ صاصتخالا ىلع لءلد لد.ملاملب لاحرلا ةلدائل رشم

 ةنبلالهال ةيؤرلانم ىهشلا سيلو * صفنالا هيهتشنام اهفو + ىلاعت هللالاق دقو ماعلا |
 ىفف ةكئاللااماو ةمالا هذهب مهؤاوتسا اههرهظا نالوق ةفلاسلا مالا ىنمؤم ىف ءا|

 ةساح ىهو صب عج
 نمنيعلل لاش دقو رظنلا

 كرديوه وزاهاجم اهناثيح

 فيطالا وهو را_صبالا

 ىواضببلاباحا ريما

 .ةلؤكمما لالدتسا نا هنع

 اهب ةيؤؤرلا عانتما ىلع

 نسنج هيؤرلاناهلصاح لوقا +تاهللاو 5000 50 هلب ةيؤرلا قاطمكاردالا سيل هنالف

 هطيمحال وهف رعي بوأقلا نا[كهطي 2 الو راضالا» ارثىلاعتوهورخالاهعون وم ىفانال سنملاىعون دحا تونا ل

 ائلوق ةوقىف هلاف صاخلالاىفالو تالالا ضءم صوصخت هلعلف تاقوالاىفاماع ٌةيالاىف ىئلاالو لمأتف هتقيقح

 راصبالاك راصبالا هكرد.الام كرديف ريبللا فيطالا وهوللاعتهلوةو عاششمالا بجوبال ىئالانا عم 28 َ

 اناعتسم فطالا نوكيف ريبمللا هلال راصبالا ل ردي وهو فيطالاهنال راصبالا هكردتالىا فالاباب نهنوكينأ روك

 قهببلا هعباتوىزعاشالا هيلع ضناك من مجرالانا متلابحاص نع ىواتفلاةرسص

 مهي قر مدعب ةيفئللا 59 نت عضصعل حرصناو سلا ل

 ظ

 ةطورشم ةيؤرلانا وه تاياقعلا نم مهرش هبشا وىواضبباا مالك ىهتااهف عبطنبالو ةساملاب كر دبالال فيثكلا لباق 1
 لاصتاو دعبلاةيافىفالو برقلا ةيانىف نوكيال ثح امهنب ةفاسم تومو ىنارلا نم ةلباقو ناكمىف ىترملاَنؤَت

 لاصتاو ةلباقمن« ةهجىلعال وناكءىفال ىريذهلوش هنا وج ىلا فئصملا راثالا# كاذ لكو ”ىرااب ةرصابلا نم عاق

 « هتديصقىف ندلا موب ىلا هللاده-ر نيدلا جارس ىضاقلا لاقو + ىلاعت هللانيبو ىئارلانيب ةفاسم توبثو عاع
 درو *لازتعالا لها ناسسخابو + ءؤر اذا ميعنلا نوسنيف * لاثم نم. ترضو كارداو + فيكريفب' نونا ا

 «ىلاعت هنع ةيفنم ةهلاو ةهطلاتامثا ىلا ىدؤيال اهنال ىرابلاىلع ةيؤرلا نوزو<ال مهناثيح ةلزتعملا ىل

0 



 دقا نم اهنوكل ماقلا اذهىف مالكلا تينطاامتاو ةيؤرلاب اهورسفو ةدايزو ىنسملا اونسحا نيذال ىلاعت للالثو
 راككلا نا وهو هركذ نم دال مالك انهه» قب نكل مالكلا نم داقعلا حرش ىف اهقيقحت مامتو مارملاو دصاقملا

 وقولا ىف فالتخالاو جارعملا ةلل هير ىأر له ملسو هيلع هللاىلد ىنلاىف اوفلتخا نيعجلا ,ملع هللاناوضر
 ٌ اىلد هللال وسر لئس هنعهللا ىطر سنانب عمرو ىطر ةلا بعكنب ده لاق + ةاقعإإ قع ناكالا ليلد

 ةدوفل قلخو ىداؤذىف هرصب هللال هد-ناىلع كاذو ىنيعبراملو ىداؤمب هترلا اقف كبر تنازل ردم لل

 || ركعو سنالوتوهو هليعي هأر هنانيرسسفملاةعاجج بهذمو « نيعلاب ىرباك ةيذاكريغ ةيؤر هير ىأر ىتح ارصب
 |ىلص هلا سا م داؤفلاب وا نيعلاباماذك*”ةيؤر اوذنا ء ءال ود لكف ههردمتىأر ,دقلىلاءت هللا, فلحن ناكو نملاو

 ]بق دحال نكي ملءالسلا وةالضلا هيلع هب ص وص خا ذه ليق *«دياقءا نا رح رش ىفاك هنيءب الهدا ؤشهن أ رامتا وهيلع

 ة>الو فلسلا نم ريثكن عت يكحدقف ه5 17 ]ف مانلا فتي ؤرلااماو +رهطلا فاو اندلا ق مدعي دحال نوكبالو

 0 ةدهاشم عوناهنا ىف

 اذك نبعلا نود باقلاب

 هلوة + ىنازاتفالا هلاق

 كيلتتوملا ند يشك نع

 | أ نمو لاعالا باوث ةيؤرلاذا ليقو * ىعيهل ار حنا ىوأتف نع اذا ةرمصلا ىف امىلع

 ش | ىو نورال ليقو 03 ةنعأا مع نم ظح مهل سيلف باوث مولاعال سيلو هبات

 1 ا نع لَن 6اس نم هين ول هللال ضف كلذ نال ةدحاو هله مال. سلا هملع لد اريج

 أ لوقلا قيقلبلالالبلا ن نعو ١ اضيا ا 20 منور ا ةيفن 0 || تاو فسح ىباك

 ل قلنا راس ع فقوملا ىف ةيؤرلا هلل ص# ى طو يشل نعاذكو ةلدالامومعل متؤرإ ا 0 0

 ظ | | ةمج لكف سنالا عم مهيواست مدع رهاظلاو عطق ريغ ن ا تقاوف داو 2 هل - مانملا ى

 | حالطضاوا زو<ف تافصلا ملاعو تاذلا مل لااماو تاذلانيع مدعل ملاعلا نم 3 6 ١
 | «هتافص وب اهيلعامو ضرالاواهيفامو تاوعسلا نم. هنازجا عيمج# ةفوصتلا || ” 00 0
 اعت أرق 1
 ا ||مهريغو نيفلكم 6 دابعلا لاعفاواو ع كالذ- 0 ةطاسلاو 200 ريااو ضاالاك ىل 3 7 3 0

 | مدعلا نم جب رمد ثداح مهريعو ةلزيعلا افالخ * اهرثو اهريخ ع اناسلا 2 0 0 ١

  ىنعيريغتلا وه روهثملا هليثدو ةفسالفال افالح هحوؤ امودعم ناكهنا ىن :ءم دوجولا هلوقىل 0 ق
 ١ 2 1 هدامع قوف ءأأ وه

 أ لكلاو ض ارعاوا نايعااما للعلا ىلإ زاعقتلا ىلا لاف نكل ريغتم هنأل تداح لال || 0“ 0 0
 ||| داوسلاو ةزظلا عب ءوضلاو نوكسلا دعب ةكرل اكةده ا تاء اضعف ضارعالااما ثداح اذهلق 5 | دزظا 0 ا كولو .: ةرحساب لد ١ ىف اعنادللا لق

 2 (دعب) هنع ىلاعت هللاىضر 2 ةباكعلا رباك | نع هلثمو هت ور ىلعال ىلاعت هللا ماك هن وك ء لدي امنا

 لوصتلا نم ريثكو راغصلا م السإالا 0 هزوح مانملا ف ىلاعت هناصس تلا ةيؤر ةيزازبلا فو ناضمرح رش ىفاك هريغو

 00 ب ورا ىتح هزوج , 1 ىراخح ل كل

 اشم تك |لاق*مانملا ىف ىلاعت هللا ةهيؤرىف مجاشملا اكتةدامسلاحاتف»فو *«ىزازعلا مال 5 ىهتن اهنعه زن ىلاعتهللاو لاثم و

 مثكءانلا ف هتيأرىذلا هلالا لثمدج- |لاقف مانملا ىف هللا تير لوب ىسخ رسأ انا ىضم نب دج- ال لبق *+زوجبال للف رغم

 آف نءتوكسلاو دجا باوج نسحساو نثولادءاءنم سثوهىديرئاما روصنمو:الاقو +مونلكف قوسلا ىف هارت

 هلادوج و ىلع ةمالع هنال ذب عسسابج الياس نءهناقفصو هللا ىوسال مسا مللت (يملاعلا وز ىهتنا نسح بابلا

 ءامو ضرالاوابفامو تاووحأ نم( ناز ردا عيمج ) هعنص عيدي و هن ر دق را 1 4 هناللامكلا فاصواب فوصوملا

 ةا) تافصلا كل: تناكولوىا«ولوإ ةعونتلا صاوملا وتانكسلاو تاكرللاو ضا الا نم ه.ةمئاقلا(هتافصو)
 لدي نكي مل نا دعب دحو ىا«ربخ (ثداحرإلو ديم ملاعلاو هلوقو دابعلا لاعفا نم لدي «اهرشو اهريخ دابعلا
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0 0 
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 اتالدبتلا وتاريخنلان.هيفامءاوسهيفمئاصال و(هريغ قلاخال) هل (ىلاعتلا قلت ) نايعلا

 ىراكنالاماهفتسالاو هللا ريغ قااخ نمله ىلاعتهللا لاق ماظت:الا مدعو لالتخالا و داسفلا ىلا ىدالزك اوا ناعناص هل

 ناكمونامز نم هيوعامو ريض وعفنو محثو نسح نمدجوب ىذلا هدح قولذم لكدي دحن وهوه ري دقن ول ىنعملا ثيح نم ف

 ناكواو ثودااىلءةلادا

 لبقن هباتكى الا مكسفنا ىفالو ضرالا ف 5 د ع نم باصاام ىلاعث هللا لاق( هلع وزب باقع و باوص ن م هي اع بتويال

 فائموهو ىلا عت هي 0 رمملا كلذ مازلت كا هدا سه ريغ ىلع 5 ىثهلعق نوكراف (هداراو )ريس هللا ىلع كاذ نااهأ ربننإ

 عم لعفلان ء ةرابع وهو هي[ 717 زه- ( هاضتو) بهاوملا ىف 3 ةمولد

 اهنالف نايعالا اماو كلذ دادضا ىناك مدعلانايرط وه وليلدلاباهضعب و ضايبلا دعب

 حرش ىف هلصفامرخا ىلاثداح وهف ثداوملا نءولخالام لكو ثداوملا نع ولكتال

 ىلاعت هبافص ىفقلاخلاو ريدقتلاق النا وهرايتخابهداحا ىا# ىلاعت هللا قا هي اقعلا

 هدو+و بجاو تاذ داحاب ىءملاف سوماقلاىف اي لاثم رتغىلع عريش 0 عدبملا

 هءاذلابجاوملاعلا ثدحم نوكب حج ذا# هريغقااخال #9 لكلا نعقلطم ءانغتسا هل ث يد

 نيعتولف تانكمملا عيجج ىف ىلصالا ناكمالا ىف توافالذا ىواسملا حجو / مزايالاو

 وهف ناكل نع جراح تيس ناك ناو مزاب جراخ بيسالب ةياعال اهضني

 ةهلا امهيف ناكوا«ىلاعتهلوق هئماذهل اليلد ملصاام ىماهف تفرع اضياو بجاولا

 اهنوك ىلاراشا اضياو هنع باوملاو ةيعانقا اهناليقام تفرعو + اتدسفل هللاالا

 ىلع ماع ه#ءريدقتو 88 ؛هللاريغ قلاخ نءله*ىلاعتهلوةو ىناودلا ققحلا ةيناهرب

 هردقباموهنوكسلاب وكب رحاب ردقاا و ريدقتلا حادعأ | نع لق هللا قل ىفءابلا ل وخدم
 مج” و نسح نه هيلع دجو ىذلا هد قولخم لك ديدحن وه دعسلا لاق و ءاضقلا نم هللا

 #* .هلعو هه باقعو باوثنم هيلع بتّريامو نامززم هنوحامو رضو عفنو

 ةلالد تفرعدقو + ةداهثلاو بيغلا ملاءوهالاهلاال ىذلاهللاوه + ىلاعتهللا لاق

 هردقاملكب ىلزالا همكحوهو ه«هناضقو هتداراوإ# اهقلاخ لع ىلع ةنقتلا لاعفالا

 ءايثالاب ةقلعتملا ةيلزالا هتدارا وه ىلاعت هءلاضقنافقاوملا حرشىفو لزالاىف

 ىهام ىلع

 نوكتف مازلالاو باحيالا ىنعم ردقلاو ءاضقلا نوكيدقو ليقاهلاوحاو اهتاوذفف

 ةيرزجلا ةياهنلا نعلقنو مالعالا ونييبتلاامهب دار دقوقابلان وذ ردقلاب تابجاولا

 ساسالا ةلزنع ردقلاف قلما ءاضقلاو رومالان مهب مكحو ىلاعتهللا هاضقامردقلا ا
 ةلمحم حوللاىف بانكملا دوجو ءاضقلا ىتاهفصالا لوانعو ءانبلا ةلزنم ءاضقلاو

 ادحاو ةلصفم اهطئارشش لوصح دعب نايعالاىف ةلزنملا ردقلاو عادبالا ليبسىلع

 ةهج نم ليقو دحاودعب. |

 نيعم ردةتو صوص# ردقىلع اهاباهداجا هردقو لازاالايف هيلع

 ردق هئييعلو ءلخ نهو ءاضق لع قفو ىلع ريكح

 ىثملا ناف لطاب مزاللاو © ل 54 ةشرب ) كاذكالا نوكيال رابتخالاو ةردقلاب

 راو كا : 00 ةداَر

 بح اوءاضةلابءاض 0

 ءاضرلا ناللطايمزاللاو

 لولا فك ومكلاب
 ءاضقال ىضق» رفكلا

 ءاضقلاب بامتا ءاضرلاو

 حرس ىفاك ىضقلملا نود

 نوكيف لق ناف+ىتازاتفتلا

 هروفك ىف ازوبحم رفاكلا

 حصن آلف هقسف ىف قسافلا و

 ةعاطلا ونام الابامهفيلك :

 امهنمدارائلاعت هللاانلق +

 امهراشخابقسفلا ورفكلا

 [مهنم ص هنا أك ربجالف

 رامتخالابقسفلا ورفكلا

 اذك لاحلا فيلكت مزاي مو

 هلوق + ىنازاتفتلا هلاق

 دابعلا لاعفا تناك ولو

 اولاق مهناف ةلزتعمادر أ

 مجح اهلاعفال قااخ دبعلا نا

 لوالانيهجو ةنسلا لها

 هلامفالاقلاخ ناكولدبعلا نا

 اهليصافت املا ناكل

 'ىثلا داجنانا ةرورض

 لشي عض وم ىلا عض و خر

 لب للعلا نع الوهذ اذه سلو كاذب ىت هايل روعش و اطبا اواو عاجلا اهضمد تاكر>حْلعو ةلاذعم تانئكتنالا

 جاتحاموكلذو#“و ني !اوذخالاو ىثملا ف ةلاقعا ّت رح ىف ل ٌئ اذا اماو هلاعفأ رهظاىف اذهواعبم لثسو

 ىلاعت هل وق.ك كلذ ىف ةدراو || سصوصتنلا ىباثلاو» رهظا صهالاف كلذوحتو باصعالادبدمو تالضملا كب رح نه

 ةلوص ومامزا ىلع ل كلود عم وأ ريعصلا فذ ىلا جاتحم الثث ةيردصمام ناىلد م كلعىا نواملامو مكقلخ 1



 ماعلا فدي اولاث مهناف ةيونثل دراهرشو اهريخهلوقو +ديف همامتو دياقعلا حرش ىف ىنازاتفتلا هركذلاعفالا لعشيو

 ةونأملاو ةدح ىلع لعاف امهنم دحاو لكلف ةرورضلاب رشو اريخ نوكيال دحاولاو اريثكارشو اريثك اريخ

 ؛نونعي ن« رهارسثلا لعاف ونادزب ريذنا لعاف اولاق مهنم مسوجيلاودملْء!اوه رششلالعافو رونلاوهريمللال عاف | ولاق مهنم

 د ماوعلا مدش نيلئاقلا ةقسالفلاو مه جزل ءفاخو عاصإ نركلا ةبرهدللدر هللا قلح ثداحهلوقو *ناطيشلا
 ا

: 
 اكد انعا ماسلا و ليقناف + رهاظوهو ربلاو رارطضالا دض# تا رايتخا 9 نيفلكملاىا «دابعال وف فراوصو اهداوع

 _ موزال دوجوم سم ذع بهذملاو ادوجوم دابعلل راي نوكينا موزليف ع ” 01111 52 هذلا) |3 سك دما داعلا راسخالا نوكأ ماوزلف :

 ا ممه 59 ّ مل نمي و

 وهاك مودعماللا ودوجوماللاىالاملات ابنا ىلا عجار وهو فنصملا اما ريشي اك مزايالاو دق مدقلاىلا
3 : 5 
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 دوجوملاءادبمو ىئزملا رايتخالالصاتبثلا لاقي نان كمي و نيملكتملا روهجج بهذم أ 0 ا فلن
 .٠ .٠ .٠ ع م. 3 . كلل 3 4 3

 00 10 ل حب # ملاغال»ىزملا رايتخالا كاذوه قتلو :فلكلافف أ نب نش ادا اوعتمانلا
 دبعلا لعفنارعامباقعو باوث اميل بتزييالهناف ةيقافتالاو ةيرارطضالا ريغلا || م رو رب

 1 3 5 - 2 7 َن ىلاعت هيلا كساسم

 ىرايتخاف مجرم ناف مدعلاو دوجولا زاحناو ىرارطضاف هكرت عنتمنااما ةثالث || رامخالاو دصقلا قيرطب
 ا - 5 ا . 6 / 3

 هلعفف ليقناف * ججقلاو نسملاب نافصوبال تافتالاو ىرا رطضالاو ىتافتانالاو تان د 2

 7 20 1 . 100 5 . ّخ - . 3: 341 1 تح 2

 هلفدبملا )0 اا هلم مرا كا هراخا ترا قنلنأ ىرابشخالا ١ لإ عنتر خ الو

 | راقتفالاو رجملاو صقنلا مزايفالاو دراوتلا مزليف نيمات نارايتخالا ناكراف الاو راخلالا قرط ا
 5 كبد ع

 هلالقتسا ةدارادنع هداحنا رد. ملول صقنلاو رجعلا مزليامتا انلق«ريغلا ىلا ىلاعتدل
 ا 0000/5 مزايالف هتبكخ ئطتقم ىلع هبناج نم دبعلا ةدارا ةيعم ناكاذا : '

 00 ل ديما مع ما نكس ءدارا هضم ناكااذاو هلوقو + هعضومق نيباك
 ١

 ةرورضلاب دا وهف

 رك ا|نم وت هناقيتساو كلذ ةظحالع كالعل ذاتسالا. دنع زئاح ليق دراوتلانا

 ]|| مادقاقلانم نمهناف مهفافمالكلا ريثكتىلا جايتحاالب ماقملا اذه ىلع ةدروملا هبشلا

 ّْ ْ رثؤملا ناٍعا+ىلايمللا ىلوملا لاق ماعنملا ىلاعت هللااشناارحالا هل ىف لصفيسو ماوقالا

 | ةيريلا بهذم وهو الصا دبعلانم ةردقالب طقف ىلاعتهللا ةردقاما دبعلا لعفىف

 | رارطضاالوباجياالبطقف دبعلا ةردقوا ىرعشالا بهذموهو ةردقلا ربثاتالبوا

 | ىورملاو ةفسالفلا بهذم وهو. فلختلا عانتماو باحيالابوا ةلزتعملا بهذموهو

 1 بهذم وهو لعفلا لصا ىف ارثؤتنا ىلع نيتردقلا عوم وا نيمرلا مامان

 ا ةعابط هنوكل ثم افوصوم لع<ناب هفصويف دبعلا ةردق رثؤتناىلع 1 00

 ١ 00007 ودك لإ بيني :العف ديعلان ا دوصقملاو :ىضاقلا بهذم وهو ةيصعموا

 ةيعيبطالدر هريغ قلاخال

 ةعبراعئاصلاناب نيلئاقلا .
 ةدورلاو ةراراا عيابط

 * ةسوبيلاو ةبوطرلاو
 نيلئاقلا ةيكالفالاو

 ليلا يب

 , | سمتلاوعرلاوىزشلاو
 رمتلاودراطعلا وةرهزلاو

 هناي نلئاقلا ىراصنلاو .٠

 لعينا بجحيو ىرعشالا بهذموهاك اضحم ارادموا ذاتسالابهذم وهاكرثؤملاءزج ء

 ةلدالا ضعب نا الا بهاذملا نم ليصفتلا اذه ىلع تاناويلا لاعفا عيجج نا

| 
 ا

 ا مهنع اوربعوةثالث كلا

 ا ناىلع ةعاطتناكنا 6 نواث ام قه ركذلاب ايدايعلا ا وصح كالذلف فاكملا ىفالا ىرجال
 تكاذدلا ىهوةثلثلا مناقالاب

 لاقو يعلاو ةايملاو

 نيالاو بالا هلا مهضعب

 ' «لامتالف) هلؤتو + اريك اولع نوملاظلالوشبامع ىلاعت يرمو ىسيعو الات اذ م ا ةجاورلا
 رانلانيدلا ى 0 ىفاك مهريغو ةلزتعملا و ةفسالفلا نم تافصلا هذه ير دل روكا حافلا رج[ لا هرردقتو

 هلا امنا ادبا ”ىث داجباىف اهلريثأتال ا 6 «لاعفال تاراشخا دابعللو ب ىلاعت هللا امهجر قيفوتلاو

 ةعاط كفاك نا نول 2 ريغال «اهبرإ) هدحوىلاعت هللا ود ”ىث لكل

 ”"هناسحاو ىلاعت هلعج وهامتا تاوثلا قاقح“اذاةيلص !الةيدام ان انايسأ هع نع



 هدب سم نوكيالف اقول نو دجوبال و جراما ىف دو>+و اهلس يلو ةيصعم تناكنا ( نوقاعي اهيلعو (

 تارايتخالا ىرعءشالادنع اماو ىدب رئاملاروصنم ىباوهشلا بهذم اذهو + هللاءاثنا ليصفت ةدايز ىتأيسو .اهقلاخ

 قيقحت ةدايز هلكئحسو انرايتخا ىف نورطضم انلاعفاىف نوراتخم نحن رارطضالاو رباحاب ىلاعت هللا قلخت ةيثزطلا

 ناو ةاصا ديغا. لسفالن |( وعز ثيحةيراخا انالخ لمأتت ىرطشالا دعا لس وتلا ست اكاد ا ا
 شطبلاةكرح نيب ةرورضلابقرفن اناللطاب اذهو رايتخاالو دصقالو اهيلع ةردقال تاداخلا تاكرح ةلزنم هناك

 تتريي الو هفيلكت حد امل الع لعق كدعلا نك مول هلالو ىلا_اانود هرايتخاب لوالانا معنو شاعترالاةك 7

 ةقيقملا ل .دسىلع هيلا رايتخالاو دصقلا ةيشاس ىضتقت ىتلا لاعفالا دانساالو هلاعفاىلع باقعلاو باوثلا قاقح

 اوناكامب ءازج ىلاعت هلوقك كلذ" ةيعطقلا صوصنلاو هنول دوساومالغلا لاطلثم فالحب بتكو ماصو ىلص

 ادج ومهنوك الارايتخ الاب العاف دبعلا ن وكل ىنعم ال لة ناذ +كالذ ريغىل ارفكيلف ءاش نمو نم ٌوءلفءاش نف ىلاعت هل وق ون ولهتت

 دحاولا رودقلانامولعم واهداجنا ولاعفالا قا لقتسم ىلاعتدللا نا ه70 5: قبسدقو ةدارالاو دصقلاب ةلامف
 ا نسملاو 8 ةيصعم تناكنا#نوبةاعيابلع ول ةلزتعملادنعإك ةنمللا بجوتاللامعالاف | نيتردق تحن لخدال
 م لق # ْن 2 2#

 لج آلاىفباوثلاو لجاعلا ىف حدملاقلعتم نوكياموهو دابعلالاعفا نمىا هاهنم

 ىا «6ىلاعتهللا ىض ربل حابملا لمتتلل باقعلاومذال اقلعتم نوكيالاموه نسحالاو |
 ىف مذلاقلعتم نوكيام وهو هياهنم حبقلاو هنبحم وه ضارتعاريغنم ىلاعتهئدارا

 هتهاركو هبضغب لب ةبحلاو ىضرلاب ىا هيام سياؤ# لج آلاىف باقعلاو لجاعلا |[

 رفكلا هدابعل ىذريالو ىلاعت هللا لاق باذعلاب هيلع ىلاعت هضارتعال هنالذخو ا[
 صالاو ةبحلاو ىضرلاو لكلاب قلعتت ريدقتلاو ةئيشملاو ةدارالا نا ةلخلابو |[

 ١ ةرفغملاو ةج.رلا هب قسلام © باوثلاو #4 ميريل نؤد:نسللاب لإ قلع د ظ

 ةنملاب سيفو عبطلا متاليام ءاطعا وه ليقو لوسرلا نم ةعافشلاو هللا نم أل
1 
ْ 
 ا

 اهنال دايعلا نم قاقحسارال هللا نم ناسحاو مركىأ ه6« ىلاعت هللا نم لضفإلل اهيعنو 1 ٠

 قوكست فيكم همعل نم ليلق لقا ركشب ىنثالهنا ىلعهقلخ ىهامتا اهتدابعو قست فيك ||
 لخد نلبس و هيلعىلاعتدللاىبص هلوقلثملاقفاومناك ناواذه ليقناف +هيلعاضوع أ]

 نفهلوتو نولمت ماك اميذنملا اولخداىلاعتهلوق لثا فلام هنكلهلمعب ةنملاكدحا |

 نادنع بيجا «نولمجب اوناكامي ءازجهلوةو * ادلاصالع لميلفهءر ءاقلوجريناك ||
 ىطعملاذافلذتأاز وكف دض واعمل وةلباقملل لب ثيدملا ىف اك ةيبيساإ تسلا الا ىفءابلا

 الضفتناوارهاظ لاعالاثاريم ةنلاناو ةيبسسلاف الخ نطوعبال ىلا 0 ١

 هتاتمومالكلا اذهةوقىف
 ناهربلاب تبث امل هناالا

 لافتا وها قااكنا نا
 ةردقل نا ةرورضلابو

 الخدم هتداراو ديعلا

 ةكرك لاعفالا ضعب ىف
 ةكرك ضعبلان ود شطبلا

 ىصفتلا ىفانجح ا شاعترا
 لوقلاىلا قيضملا اذهنع

 دبعلاو قلاخ ىلاعت هللا ناب
 فرصن ا هقيقك و بساك

 ىلا هتداراو هتردق دبعلا

 كتلاداتنتكاو تاسكل عقلا
 جالذأ كيفع لففلا 'لاعت
 دحاولا رودقلاو قاخ

 نكل نيتردق تحن لخاد
 ْنأو ىرورض ىئعملا نم ردقلا اذهوبسكلا ةهجب ديعلارودّقمو داي الا ةهحب ىلاعت هللا ر و دقم لعفلاف نيتفملت# ن

 ه

 م انا قالا و ل عقو بسكلا نا لث«تارابع امهنب قرفلا ىف ءهل و*ةرابعلا صيت ىفثالذ نه ديزانا ىلع ردقنمل

 نسملا و)ىنازاتفتلا نيدلا دعس لضافلل مالكلا ىف ٌئاقعلا حرش نم هيلعف مارملاةدايز دارا نم و ماقملا اذه ىف فاكمالكلا غ ْ
 ىا (هتبممو ىلاعت هللا ءاضرب) لجآآلاىف باوثلاو لجاعلا ف حدملاقلعتم نوكيأم وهو دابعلالاعفا نمىا (اه
 هللاءاض رب ىا(ام# سيل) لج آلا فباةعلاو لجاملا ىف مذلا قلعتم نوكياموهو «اهنم ججبقلا و) ضارنعاربغ نم: هتدار

 ءاض رلاو لكلاب قلعت ريدقتلا و ةئيشملا وةدارالانا ىعي رفدكلا اهدابعل ىض ربال و ىلاعتدللا لاق ضارتعالا نم هيلعامل هتبحت

 باوثلاءاطعاو ةياثالا ىعل (باوثلاو)ز ىبازافتلل دياقعلا حرش ىف جبقلان ود نسحلابالا قلعتال ممالاو ةبهلا

 ىلاعت هللا نم لضف) لامعالا حلاصو تاماطلا ةلباقم



 | لرثلا نأ اش بج وم ( تاحينا ريغ نم ) ىلاعت هنم ( لدع ) ىصاعملاو رفكلا ةلباقمف باذعلاو ( باقعلاو
 ؛ديربام مكحيو ءاشيام لعفب ءسمال بقعم الو ىلاعت ( هيلع بوجو ١ نم ( الو ) ىلاعت هللاىلع باقعلاو

 !ىقصسال هسفنىف دبعل اذا هسفنىفباقعلاو باوثلا نم* ىثب (دبعلا نمقاقحتسا الو ) نولثسي مهو لعفب اع لئسالو

 'ىصاعملاو هالعال باوثلا تامالع تاماطلا ه5. زح ةيونزغلا ٌاقعلاىفو + ةيصعملاو 5 اههنمأيش

 اهللعال باقعلا تامالع

 قدسلال .ىلاعت .هللا نال

 دوبعملا وهو *ىث هيلع

 هءاوث ةدابعلا قحسملاو

 ىهنالدع هءاقعو لضف

 ةلزيعملا تلاقو * همالك

 تاوثلا قست دبعلا
 ةلباقم ىف ىلاعت هللا: ىلع
 ةلباقم ىف باقعلا وتاماطلا

 ةعاطتسالاو ل د هيفي
 ةلرتعمللةالخ ملعفلا عم
 كلا ةردقلا ةقيقح ىهو

 ردتشيو لعفلا اهبزوكت
 ةيرامتخالاهلاعفاىلع اهب

 اهقلح ةفصىه ةلخلابو

 1 1 انا لا
 ةمالسدعب لعفلاباستك |

 ناف-تال ًالاوتايبألا

 هللا ىلخ ريل لف دضق
 لفل 1 لمت ردك لاح
 هللا قلخ سلال عف دصق

 ناكو سلا لعفةردقىلاعت

 لغف ةردقل عيضملا وه

 باقعلا ومذلا سيف ريملا|
 مهناب نيرفاكلا مذ اذهلف

 اذاو ععبلا نوعطتسال

 اضرع ةعاطتسالا ناك

 ةنراقم نوكي نا بجو
 ةفباسال نامزلاب لعفلل

 لعفلا عوقومزلالاو هيلع
 هنالو نيدلا دعسل ٌاقعلاح رش قفاكض ا عالاءاش عانتءانم صامل هيلعةردقالو ةعاطتساالب

 ثيدحلا وح نادعدالو لاعالاب بتارملا لقنوىلضفت لوخدلا سعت لق وةقضح |

 ىلاعتهللانم ةداعلا ودعولا ىضنقم ىلع تاب آلاتايثاو ىلقعلا وىتاذلا قاقحتسالا ىنذ

 ريغلا نم هي باجي ريغ نم ف روحو 0 شلئا هي لدع 9 ةاصعال هي باقعلا وي

 جدمعلا هس رمش نع لقنام لكشي نكل ىلاعت © هيلع بوجوالو## كلذ نمأيش ىلاعت هيلع

 ريغىف ”ىثلا عضو هنال ٍِظ ةنإلاىف نرفاكلاديلحو رانلا ىف نينمؤملا ديل هفنصل

 ى'ىثلاعضو ”ىنملا قحىف مارك الاو ماعذالاو نينس#ملا قح ىف. ةءاسالا وهعضوم

 ناكاذا زاحامتا هكلم ف فرصتلاو ىلاعتهللانم ليجتسلاذو انظناكف هعضومريغ

 رومألانمدعاضياو اهفسن وكيةمكللا ةيضق ريغىلع فرصتلاوةمكملا هجوىلع

 القع رفاكلا ميعلت و عيطملابيذعت زوجئالهنااهب ةرعاشالا نع ةيديرئاملا تدرفناهىتلا

 عانتمالا اذهف هفرطنم ةمكملا لعج ناكاذا لانا الا ةمكلاق الخ امن وكل

 ىلع لجل اوانهدوصقملا وه ىذلااياذ انوجوبوجولا اذهنوكمزليالف ريغلاب عانتما

 ةعاطاضبا دصاقملاح رش نع لقندةودهجو تفرعدقو ه#دبعلا نم قاقحسا الو له

 اهيلع ضوع قاقوسا روصت فكف هيلع هللا عناام ضعب قنالتزك ناوديعلا

 هنالهدعبال و هليقال 6# لعفلا عم وي نك اههدح ا نيدنعم ىلع قلطت## ةعاطتس الاوؤي

 نوكي ناىلع ةلعال ريخا ءزجحوافاكنلا عنتبف ىلاعت هللا نم ةيداعولو لعفلل ةمان ةلع

 هبلعشب نا ويا ىف ىلاعتهللا هقلح ض عىه نيققحلا ضءبلاق و+نيبهذملا ىلع اطرش

 لصاح و+هدعبالو هلبقالانامز لعفالن راقم ضرعلا واط وا ةلعةيراشخالا لاعفالا

 دصق نافذ بابس ال | ةم الس دعب لعفلا تاستك ادصقدنع هللااهقلح هفص ىهدعاطتسالا

 ريلخا لعف ةردقل عيضلاوه ناكف رشلاىفاذكو ريما لعف ةردق هللا قاخ ريانا لعذ

 حرش ىف ليصفتلاو معلا ن وعيطتسبال مهناب نيرفاكلامذ اذهل وباقعلاو مذلا قسيف

 ةلصاح دبعال ةفص ةعاطتسالاف ةردقلا فسد وه دصقلا ثالذنمدارملا لعاداقعلا

 دعس م و

 نال ةملاصلا ةيلكلا ةدارالا ةمةعبراروما انهلعل ةينزلاةدارأالا فرصدنع

 نبعم لعفىلا ةدارالاهذه دبعلا فرص مث بابسالاةمالسمث اهتاذفرودقم لكب قلعت

 هذه دبعلاف هللاق لح كلذ دنعمث ةيزجلاةدارالا وه كلذناف لعفلاب ةقلعتم اهلعحي

 هذهدبعلا هللا قا نال ببسفرصلا اذهف رخأتالومدقن الب لعفلا عمةعاطتسالا

 1 ةعاطتسالا هذه تايثا ةدئافام لبق ناف» مهم الك ن نم مهفىذلا اذهةعاطت 9 ىاةردقلا

 (ةدافامو)

 5 .ناكولو ءارقفلا منا و ىنغلا هللا وىلاعت هلوقأا ص لا مكمل فل اعماذهو ةجاحملا تقوى اعتهللا ن عابعت سمديعلان ناكل هلبق ناكول

 1 لعفلا لبقةعاطتسالان وكب نولئاقلا لدتسااملوق. فوتلا فاك لطاب وه وةعاطتساالب لعفلا ل وصح مز زاب هنالال احم ناكل ه دعي



 ولف تقولال وخد دعب اهب فلكم ةالصلا كرانو ناميالاب فلكم رفاكلانا ةرورمض لعفلا لبق لصاح فيلكتلا .نآأ

 ةعاطتسالا ظفل ىنعي (قاطتو) هلوقب باوملاىلاراا لطاب وهو زجاعلا فيلكت مزل ذئنيح ةققحم ةعاطتسالا نكي
 ذثيحو اليبس هيلا عاطتسا نم تيبلاعح سانلاىلع هللو ىلاعت هلوةىفاك حراوجلاو (تال آلاو بابسالاةمالسىلعألا

 لصاتايثا هلصاحام مالكلا رح ىفسنلا نيعااونالاق نلق*لعفلاعماهنوكةافامو |

 هذهنا ىف ع رص دعسلا مالك و لعفلا دنع ىلاعت هللا ةعاطت سا ىلا ب اح الف لعفلا لبق هسفن 1

 00 م 0 00 ءاقبال ضرعلا و ض مةردقلا | ا

 دجوب نا 1 ا 3 نكلو ل 1 هنا قيقحلا ناب عفد 1

 ىلوالا لبق مث هلعف ريثأتف لخ دماهل نوكي هجو ىلع دبعلا ىف ةردقلا هللا ١

 فال_خ وهو دبعلا ةردقل ريثاتلا تابثا موزال كلذ لعل ةرظانملا كرت ةشرط

 ةيئزملا ةدارالا دوجوب لوقبال نم ىلع دربال ثاذ نا عت تناو مههذم
 ججزلانا كشالو نيردقملادحا د. اخ وال كالذنا 0 او جراخلاىف

 كلعل معيض وتلا نم عبرالا تامدقملاىف ماقملاقيقحتو قلما هبقاعتال ىفاضارما |]

 ةمالس ىلع# ةعاطتسالا #قلطت وو ماعنملا ىلاعت هللا ءاشنا ماقملا حط وبام عهبسلس

 ىلع هللو * ىلاعت هلوق ىفاك ءاضعالاو ساوملاك حراوجلاو كك الاوبابسالا

 ةلزتعلا فرط نم لاؤس باوج اذهو + اليبس هيلا عاطتسازنم تيبلاعح ساالا

 باجاف زجاعلا فيلكتهنال قاطيالام فيلك: مزل لعفلا لبق ةعاطتسالا نكتملول هلا

 8 اكتلا ةعص وي بابسالاةمالس ىهو لعفلا ىلع ةمدق٠ ىرخا ةعاطتسا انهناب

 لعفلا لبق ىتلا ةعاطتسالاهذه ىلع ىنا ه«ابلع دقعتوه ىهاونلاو صماوالاب هللا نما

 ةيعلاو فيلكتلاةعكل ةمدقماةعاطتسالاف زجعلامزليالف لعفلاعم ىتلا ةعاطتسالاال
 بابسالاةمالسْنا هيقرسلاو ىلايمللالاق باقغلاو باوثلا قاقحم“ا ىف دبعلاةيلخدملا

 الادبعلا ةمج نم ةجاحالةمالسلادعبف لعفلاب دصقلادنعةيقيقل|ةردقلاهللا قلخ طانه

 بابسالاةءالسىنعمي هنردقو هتقاطىا *هعسوىف سيلا دبعلا فلكيال و وه دصقلا ىلإ

 عنتعامبتا سم ثالثىلع قاطيالام نا معا + اهعسوالااسفن هللا فلكيال «ىلاعتهلبا لاق ا

 نكمال و هسفن ىف نكءامو اقافنأ هفيلكت عقبال وز و< الف همس ا نع ىرابلا كير كهسفنىف

 ةثلاثلاو اندنعال ةرعاشالادنع ٌراجوهو اقافتا عقبالف مالدجالا قلن ةدامدبعلالل ١

 بهاىبا ادب تبن وحن هريخو هتداراو ىلاعتدلع همدعب قلعت نكل دبعلان م نكمام

 دارباماودبعلاعونل هناكءال قاطيالا«ثااثلااذه ريتعيال نااماف قافتالاب عشيو ز روف 5

 هسفن ىف اعنتم ناك ءاوس6هعسوىف سيلامم دبعلا فاكيالو اهيلع هي 90١ دس دمعت فيلكتلا ةدكو) هيلعم

 بلقو ندد_ضلا عمي

 ميدقلا مادعاو قياقملا
 دانح الا قلخ انكعوأ

 مالكلاب سرخالا ملكتو

 اماو مايقلاب نمزلا ىثمو

 ىلاعت هللا نا ىلعءانب عتتعام

 :هفالخ داراو هفالخ اع

 ةعاطو رفاكلا ناميالاك

 عوقوىف عازن الف ىصاعلا

 ارودقم هنوكله. فياكتلا

 هسفن ىلا رظنلاب فاكع

 لاحم فيلكتلا عيج لب
 نا هل. فاكملا نال ريغلاب

 ىلاعت هللا ةدارا هبىاعت

 ناو هرود_ص بجو
 لاو علتعإ قلعت

 مدع مث *لاحم امهم لكو

 نسل امم فيلكتلا عوقو

 هيلع قفتم عسولا ىف
 ديلا +لماك ل ىلاطت هل وقل
 عازتلااها واهعسوالا سفن

 ءاني ةلزعملاهعنف هزاوج ىف
 نم نافىلقعلا مجيبفلا ىلع

 فدحاصا ا طقن ىعالا فلك

 رصدقلا ىلا ىثلانمهزلاو

 ىوهلا فناريطلا هدو

 كلذ عفو اهيفسدع

 دقو لوقعلا ةهادب ىف

 مادعاك هناذل ملا: وهو ىلقع لاحم ماسقا ةثالثىلع قاطي الامزالصاملا و ”ىثهللا ىلع مجال هلا ىئرهشألاول زوم

 نابشاو قو لمزاع نسب الادراك هنافلهج ىلا نامباكىض راع لاحم و فوتملا ىلا ىمالا زظ:كىداع لاخم وميدق

 عاز : الا ضنا نافل عوقلاو ع عوقو اازي وح نعالضنهفياكتلا زبو# مدعىف عازت "لل والا مسقلاف نه هؤبال هنأب ىل هن

 جرش وقيفونلاو عض وتلا ولو الا ةءا م ىف جرم !كةرعاش الا .زاجاوةلرثعلاهعنف ثلاثلامسفلاو هعازتلا عقوف زوجت

3 



 ظ هللا زعىفعدحاو لجالاو) ل اقااهلع عطقامل زالا ف ردقملا( هلج أ: )هللا لعش ( تم م )هريغ نم (لوتقملا وز دياقعلا

 احاذا هنابد درب ريغ نم 010 اب علا لاح -( قس قالا لجأ يلع مقفل هل زيعملا ضع عزك الر يغت . ال ىلاعت

 وقكرمتلا ىف ديزت تاءاطلا ضعب ناىف ةدراو )|ثيداحالاب ةازتعلا تك او+نومدقتسالو ةعاسن ورخ ًاتسيال مهلجا

 هلحاب اتم ناكول هنان وراعالا ىف ناديزتورايدلان ارمعتةامصلا وةقدصلا نالاقو«رمعملا دب زئوع اليلادرت ةقدصلا مالسلا هيلع

 3 كا رنا بر ييلذااس اصكالو ذي دالو اقل واخذ لئاقلا قل

 دايزلا هذه تبسف ةنس نيعيسد رعن وكي و هج[ "7 ٠ ]قس اهلعفي هنا اع هنكل ةنس نيتعب راد رع ناكل ةعاطلا هذه لعش مولهنا

 : 0 3 : 97 : ءىلعءانب ةعاطلا كلت ىلإ

 6 هلجأب تيم ءاوتبلا و# عسولا مدع لاك دارب وا دبعلا ع , ىلا رطل 3 ولا مدعوم أ[ اهالول هنا ىلاعت هل

 000 000 00 هللا ردق 0 لقوات داو تع كنا
 هناي للعو لتقلال دب توملاالو رمتلادادتماب عطق ريغ نم توممالناو ل باقعلاب وج ونا قاثلا

 افالخةايملابالوتوملاب عطقالف همدعبالو لجالادوجوب عطقال لتقلامدع ريدش ىلع |! ديءتلتاقلاىلع ناىضلاو
 ىلاعت هللاهردق ىذلاتةولاناك اذا لوقا «تقولاكلذىف توملاب مزلاىف فالعال أ هبسكو ىهنملا هاكترال

 عطقلا مزايف لعقلاو توملاب فاتحالو رخأتلاو مدقتلاز وحن الفانرعم تولل هلعو هللا قاح ىذلا لعفلا

 لجالا ةلئسم ىلع نب وا والهجٍعلابالقناو لوقلاليدبت مزليالاو لتقلاالول تولاب || قبرطب توملا هبيقع
 ريغن ولدبتالف هنودب نيتسو لثقلاعم نيعبرا هرعردق ىلاعت هناىئعمب قلعملاومربملا || لتقلا ناف ةداعلا ىرج

 نيعبراءربع نوكولازبالايفالوتقمءدبعن وك معي ىلاعتةللانال ىلاعت هلعيفو هسفنىف || ناو ابسك لتاسقلا لعف
 لتقلاالولو هلجا مطق لتاقلاو لجالا لبق تيم لوتقملانا هلزتعلا ضعبدنعوالثم لضافلا رك ذاقلخ نكيرل
 نورخأتسيال مهلجاءاجاذا«ىلاعت هلوةوحنانل ىلاعتهللاهردق ىذلا لجالا ىلاءرعدتع 3 0 ةيطواكلا
 0 0 - ٠ || ليوأتنكم لوقا+كاقعلا
 عج ريال فالخ ليواتلاو اهرهاوظ ىلع ةلوه سصوصنلاو + نومدقت:سالو ةعاج هعاطلان ابةدايزلا ثيداحا

 رمعلا ديزي ةعاطلا ضعب نوكىف ةرهاظلاثيداحالاب ةلزتعملا تحيتحاو ليلدالب هيلا مهالادوصقملا وهاهفديزت

 اهلعفي هنازع هنكل ةنس نيعبرا هرمع ناكل ةعاطلاهذه لعفب ملول هنا لعب ناك ىلاعت ةللاصلا لامعالاب لاما
 هرع لضفنا دارملاناو ةعاطلاكلتىلا ةدايزلاهذه تدسنف ةنسنيعبس هرع نوكيو سروغنلا لمكتست اب علا

 لتاقللناب ىناثلانعو ةعاطلا كلت نودب ريثكلا رمعلالضفك ةعاطلا اذ. لئلقلا || نيتداعسلابزوفيفةيناسنالا

 .ىذلاهلعف ببسب وهامتا لوتقملاىف لتقلا ىلاعتهللا قلخنال لوتقملاتوه ىفالخدم م نم مارا !ءالاعاوا
  دحاو لجالاو ب هتمكحو هتلعّدف رعم انيلع مزليال دبعت هناو ذلثم برضلاوه 5ك ى ةكربلا ةدايزلا

 '01] 1 لا اعل لتقب ملولو_تومو لك نيلجا لوتقمل-ناىف مكي ةفالخ || ١ ةعاطلاو قيفوتلا بيسب
 اءافطتاو ةبوطرلا للحل هتوم تقووهو ايعييطالحا ناويملل نا ىف ةقسالاتإو هعفن اع هتاقوا ةراعو
 9... اا 1في1 ه1 ل ل نع اهتايصوةرخآآلا ىف
 «نيتزيرغلا) رهظيف كاذوحتنو ظوفحلاح والا ىف ةكئالملاب رهظيامىلا ةبسنلابهنا لاقبوا تالذريغو عايضلا

 الا وس“ ىلاعتهلوق وهو كلذ نم 0 دقوهلديزج رلا لص ونافدجر لصيناالاةنسن وةسهرعناح وللا ىف

 ءؤ سامو ىلاعتدللا اعىلاةبسنلاب ولبص#» ىهلب هيف ةدايزن اننا ندع سامو لافتا لع ىلاةبسنلابف تبثيوءاشيام

 بدلا نه دارملا وهو ةدايزلا روصت, نيقولذحلل رهظام ىلا ةبسنلابو ليت« ىهلب هيف ةدايز نوكيأل هردق

 ومالا بئاوعفللا عيالنا نا نالجاهل ناكواهنال دحاو لجالانا لصاحلاو + راهزالا عءاجف اذك فيرثلا

 توااوه ىذلا لجالا ىلا شاعل لتقب ملوا هناو توملا لتقلا نيلجا لوتقلل نا نم ىبعكلالاةو لاحم وهو

 ا



 هتلاهثلا هقوسبام وناوي اهب عفت :نامهنال(قزر)سوكتلاو قورسسملاو ب وصغملاك هعن موغرسشلاءرطخىذلا(ما لاو

 ىنع» نعم ولكن نا ويلا هن ىدغت ام هريسفل ع نء«ىلوا اذهو هت[ "م ]2ع اما رح نوكيدة وال الح نوكبدق ثاذو داك أي

 سصولف, ملكات ملاك ةيلجوا سوجلا ىذمو ىتزلاك ةيفخ ةرمضم هم رطا بيس

 ولسا عابطلاىلا عجري ةمرحو الحديف صنالامو مرح ةراملاةج نئماللإك ل.سعلا

 ه قزر ب ىناقللل ةرهوأا حرش نعاذكلالحنالامومارح وهف هوئكسا و برعلانم :

 قو مسا رسسكلاب 5 ممفلاب وه ليقو ءاطعلاىلع قلطيدقو ىطعملا ظملادغلا ىف |

 ا درواو هريغو ىذغتلاابداريدقو ناضل فرعلا

 ىلاعتدللا كوستا مسا قزرلانا روهشملاو هريغ قزر صخمش لكل مزاتو هزاز
 قزردحا نكأيالو كنصفلا قرر ىوتس لكو# امارحواال الح هلك ايف ناو يملا ىلا

 هيلعو هر 00 ا هيما

 ا سلما ا 7 000 3 ولالخلا كولا ضاخ /

 قلاطم رقلا نمدارب وابلاغلا ىلءاماربقل اب ص يصختل ا« ربقلا باذع ووفر يخالا ىنعملا ىلع

 ناويكل لوك الاوان امهر ناكنالاىرشاو بولصلملاو ءاملاق قدرغلاف الاو خزربلا |

 ةايلا ذا ةامخ الب بذعي ةياهنلا نع ليقف هتيفبك ىف فلدخاو ىلاعن هللا هدا را ناب ذعم اه وو

 ايندلا ىفناك اك هدسجىف حورلا لع ليقف ةايحب ليقو ملالاتوبثىف طرششب تسيل |

 هردص ىلا هدّس>ىف حورلال خد ليقو طقف حورال لاؤسلال يقو لئسو نلف ْ

 لغتشيالو هلصاي ره هب نأ ميمتلاو الانا كلذ لك ىف“ ءاحو هدسجو هنفك نيب لخدي ليقو |

 ىاذكو ةننسلا لها قافتاب اعيجج ندبلاو حورلاباذعلا لحم محدالاليقو هتفك

 رقلا ف تبل ا ناوه نيدلا ىف تدل ” ىذلاف هل#خلابو بيذهلاىف ىناثلاةمالعلا لاق همنا

 اهلاوز ىعس ىتلاةلاخلاب وا هيلا حورلاةداعاب كلذ لهو ذذلتو مات ام ردق ةايح عون

 ناف مهلك ىا# نر فاكلا فه دساجا وح ورا باذعلا مالكلار 2 ىف لاقو * ددر هيفاثوم

 مهنععفرب مالكلا رحبىف لاق قارغتسالادهعلامدعدنع ماللا عم * عما ىف لصالا
 مولع عف راك ا هيلع هللا ىبص ىنلاذه ةمر ناضمر رهشو ةمج لكف باذعلا |

 ضعبو عيطملا ىنعي ىصاعلا ريغف## نينمؤماةاصع ضبلو #8 هتمر ايدلاىف اومادام |

 دف ةطغض هل نكل باذع هلنكيل ناو عيطملا نا رحمأا ىف نكل انهدب حرصباك مني

 نعءواهنع ىلاءتهللاىذر ةشئاعل لاق مسو هيلع ىلا هتدللا ىلص هنال هفوخو ثالذ لوه

 ننزل نك ا لاؤسو اهدي اهدلو لحج 1 مالا رمغك ندُؤ 1 رقلا ١

 ىلاعت هللاىذطر رمثل لاق راسو هيلع ىلاعت هللاىبص هنالو تدمراذا دمالاك

 هذه لثمىفنوكا اناهنع ىلاعت هللاىضر رع لاقف ريقلااناتفكانأاذا ثلاح فيك هنع'

 وا صناموهو# مارا او# ضارمالاو تاف الابسح ايمارتخا الجاو نيتزب رغلا
 ناك ءاوس ديدش ديعوواريزءتوادح هيف درووا هسئجوا هئيع لواك عنم ىلع عججا ا

5 

 هبا عم ىلاعت هللا ىلا ةفاضالا

 دنعو قزرلاموهفم ىف ربتعم

 قزر سبل ما رلحا هل زنعملا

 كولمج ةران هورس منال

 امب ةرائو كاملا هلكأي

 كلذوه عافتأالا نم عنعإل

 مه«زايوالالحالانوكيال

 ما را لكا عمن وكيالنا

 دقو اقوزمه هرع لوط

 ةبادنمامو ىلاعت هللا لاق

 هللا ىلع الا ضرالا ىف

 ىنازاتفتلا هركذ اهقزر

 هيف روك ذم هقيقح مامتو

 تاناويملا نم ( لكو)ل
 (هسفشا قزر ىفوتسي )
 لاق عدس ىتح توعال

 حورنا مالسسلا هيلع

 هنا ىعور ىف ثفن سدقلا

 ىتح سفن توم نل
 )راجل اهكرر قوعس
 وماذاتسا لاق + بلطلا ىف

 تلسوت ول ىلذاشلا نسل

 هلسر عيج هللا ىلا

 كصقتب نا هتكئالمو
 كصقتام كل مقام ةيح

 دا (لكأبالو ) ادبا

 لكأي ( الو هريغ قذر
 هردقامنال (هفز رهريغإل

 ضخم ءادغ ىلاعت هلا

 عضنامو "2 نا بجي

 ىععاماو هريغ هلك اينا

 رك عنتم آلف كلما

 هنف هبنذعت هللادارا نم (نينمؤملا ةامصع ضعبلونن رفاكلل) قحدلكى ”آلاهلوفءربخ أدتبم(ربقلاباذعو) ىئاراتقلا



 |لوعفم ركملا (ريكتو ركتم لاوسو هديربوىلاعتدللا هلعئام) ربقلافىا (هيفالنينمؤلا نه (ةعاطلا لها مهننو)
 |[مهف رعي لتيملانال امهم اهسدحا هف رعي ملاذا ره لوعفم ىنتمليعف ريكلاو ادحافرعيملاذا ركن عع 2

 آالدلاب تباثقح هيف لاوسلاو 00 ميعنتو رقلاباذعنا ىنعي كلملانبا هركذ امهتروصلثم ةرود ريملو

 و اودغ اهيلع نودرعي رانلاىلاعتللا لف صوصنلا هتقدنامىلءقداصلا اهربخا ةنكمم رودااهنال ةيمعتلا

 ريقلاباذع ىنعي ءاكتض ةشيعم هل نافىركذ نع ض_عانمو لاقو باذعلادشا نوعرفلآ اولخدا ةعاسلاموةنمويو

 اوهزنتسا سو هيلع هللا لص لاقو 594 زح ربقلا باذعو ايئدلاباذع ىنعي نيتره ىعذعتس ىلاعت هللالاقو

 تاذعةمامناف لولا نع

 هللا ىلص لاقو هنم رقلا

 ةضور ربقلا دو هيلع

 ةرفحوا ةنمللا ضايرنم
 ةلخ ابو * نارينلا رفح نم
 اذهىةدراولاثيداحالا

 لاوحا نم ريثك ىف ف ىنعملا

 ىنعملا ةرئاوتم .ةرخالا

 اكعد غلبت مل ناو

 تاذعركناو راوتلادح

 ةلزتعملا ضعب ربقلا

 تلاع نزل ضتاورلاو
 كارداال وهلةايحال وداج-

 باوملاو +لاحم ةبيذعَتق
 هللا قا نا زو هلآ

 اهضعب وا ءازجالا عيججىف
 رد نم ا
 ةذلوا باذغلا ملا كر ديام
 مزلتسال اذهو منعتتلا

 لدن. ىلا خاوزلا ةداقلا

 برطضيو كر#ناالو
 هيلع باذعلا رثا ىرتؤا

 ءاملا نم قيرغلا نا ىتح

 نوطب ىف لوك ألاو:
 هتوكلمو هكلم بياعىف لمأت نمو هيلع علطن مناو بذعي ءاوهلا فبولطملاوتاناويلعا

 ذةلاح“الا نع الضف كلذلاثما دعبتسي اهتوربجو هتردقبئارغو

 5 هو*قيف وتلا فاتح ورلا هيف نكي ملو كنس عجوب فيكمالسلا هيلع لاقف ح ورلا هيف نكيملوربقلا ىف م< عال عجوي فب ٍك[سو هيلع

 تيداحالا ئاودلا كافاملا ةراشالا قساك

. 

 باذعلاوىلابًالاذار مت لاقف من سو هيلع هللاىلص لاقف ىلقع 9 00
 هنوم ناكناو ةمايقلامونىلادوعيال متدنليلو ةعملا مون لوزيعبطل دلو ىداعلال

 || ىهتااضيا مجريالولوزيمن ةدحاو ةعاس ةطغضااو باذعلا نوكيهتليلوا هعجلا موب

 اذه ليقو ءافمللا ةياغىف مومتلافالاو صاخخشالا فالتخاب فلتخم كلذ لعل اصخلم

 | ليلدلاو موملا حضالاو ربقلا ىف
 اهلع نوضرعي رانلا ىنعم ةرئاوتم ثيداحاوتايآ ميعنتلا اذكو باذعلا تول ىلع

 نيحرف نوقزري باذعلادشا نوعرفلا اولخدا اراب اولخداف اوقرغا ايشعو اودغ

 مهما ذع ىهشب نال اماركا ةمالاهذهب صتخم باذعلا

 | ق تيلاعضواذا ناريثلار 0-5 4 ةرفد>وا ة لك :اا ضايرنم هَص وررقلا هللا رهان 86

 ةلالدنا حال ةنسلا لها عاججاب كالذ تود * ةلخابو* ثيدحلان اكلم هيلع ل

 ةلالد ىديناآالا ةرغاظب تسيا ا_ضعءبو 3ك نيوسملا ةاصع باذع ىلع صوصتلا

 كدب 4 وىلاعتهلل اهلمعنامب و ربقلا ىا# هيف ةعاطلا لها ممعننو #9 مهفاف هيلع عاجالا

 هقاقحتساة ب رالعو نموملاحالص بس> ىلع ناسحالا فانصاو فاطلالا عاونا نم

 ىلع راصتقالا نمبتكلا ةماعىف عقوا«ىلوا ميعنتلا ركذ ىنعياذهو اقعلا حرش ىف لاق

 ّ رافكر وبقلا لها ةقاعنا ىلع ورك اهيفةدراولا ص وصنلا نا ىلعءانب ريقلا تاذع تابنا

 | ىواتفلا ضعي ىفريقلا باذع د>اج رفكي له هنامت ردجارك ذلاب بيذعتلاف ةاصعو

 ا ا اهثبداحا رئاونىوعد عم لكشم وهو رفكيال ةيفريصلاكاهضعب و 1 ةناخ الك

 | ىوتعلا روتلادح ىلا ةفلابانه حادصلا
 ]| « ريكنو ركتم لاؤسو 8 اضيا عابجالا تمعحدقو دعسال كئاقعلا حرش ىف اذكو

 || امهنال ناويللاو ناو ستالا نم قلي ههبش مدعلمأر نم هركتي هنال فاكلا من

 || ىوانملا قاكءريغ لعاباذعو هتبث وه دييلنمؤلل ةركئامهلعج هنا ناقرزا نادوسأ
 ةرظالاب لب نمولل كلذك اسيل انقنا ىلع ل دام كداحالا ضعي قنا هيلع دري

 ا ةنسكلا

 يلو
 هللا ىلص ىنال ليق هنا قىور +هللا هج رنيدل ادعس 6

 امهدح اللاش ناةرزانادوس ان اكلم هاناتيملاربق اذا سو هيلعدللا لص هللا ل وسرلاق هنا هنعىلاعتهللا ىدرةربرهىلبا

 دهشاو هلوسرو هللادبع وه لوقيف انمؤم ناك ن اف لجرلا اذه ىف لوب تنكام الوقف ريكلارخ ”ةللو ركمملا

 رون مثنيعبس ىف امارذنوعبس هربق ىف هل حش مث * اذه لوقت ب انكدقنالوةيفهللالوسر ادهتناوهللا الاهلال نا



 ناسنج اريك و اركتمنا رهاظلا و ةغيصلاةلالدل ركملا نمبيهإ .ريكتلا ماضعلا نع لقن ظ

 نآىف عبجلا الأسينا نكميالف ملاعلا فارطاب تاوما قفتر ةدحاو ةعاس قفالاز |
 ةيورخالابلاطملاذه لثمنا قال اذهىلا ةراشالاامهريككت ىفنوكينا دعبسالو دحاو |

 ىلع ساقنال توكلملاملام ماكحاناف اف ةياردلل لخدمالو .عمشلاب ىهامااهلكأ

 ةقيقحنا مهضعب لاق لب لوصولا نع لوقعلا رت اهناف توسانلاو كلملا لاوحا |

 لقن نايبصلاو ءاينالل نوكي له لاؤسلا نا مث تاهباشتملاب ةقحم ةرخآآلا زاوما |
 ةيكمل نايبصلالأسي نكلو ءايبنالا لأ سيال ليقو مدنا عاش ىباديسلا نعننازانفنلا |

 هيلعىلاعت هللاىلص هلوقنم ىناودلا ركذاماهم ةريثك اضيا هذثيداحالاو *+هلعاف

 ريك رخآلاو ركنم اههدحال لاش ناقرزا نادوسا ناكلم هانا تيملاربق اذا سو

 هللادبعاوه لوقف انهؤم ناكن اف لحازلا اذه: قدح لوه. تنك اه ل نالمدلا آف

 كنا رعن انكدةنالوقيف هلوسرو هدبع ادمتنا دهشاو هللاالاهلاالنا دبش, هلوسرو

 ىلهاىلا عجرالوقيفهلر وني مث عارذ نيعبس ىفاءارذ نيعبس هربقىف محشي مثئاذه لوقت |[

 هئعب ىتح هيلا هلها بحا الا هظقونال ىذلا سورعلا ةمونك من نالوقيف ,هربخاف ||
 مهلثم تلقفنولوّسب سانلا تمع”لوقيف اقفانم ناكناو اذ هىمضم نم ىلاعت هللا |

 هيلع مال هيلع ىلا ضرالل لاقفكلذ لوقنكنا رعن انكدق نالوقيف ىرداال |]

 6( ثعبلا ولف كاذ همهضم نم ىلاعتدللا هثعبب ىتح ايذعمهيف لازب الف هعالضا فلتضق |
 نيرلكتملا ضعب دنع هنيعب مودعملا ندبلا ةداماب روبقلا نم ىتوملاهللا: ثعببنا. وهو

 عانتمانوريمهو مهضعبدنع الوا تناك اع ةقرفتملا هءازجا عمج نابو مهرزثك اىا |

 عماب وا مادعنالادعب ةدامالاب داسجالا سشحنا ةلخابو +ةفسالفلاك مودعملا ةداعا |

 طقفىنامءجات ورث ةسهل ثعبلاف بهاذملاناو نيدلا تايرورمض نم .قرفنلادعب

 نيهلأتلا ةفسالفا ظقف ىناحورلا توبثثو ةقطانلا سفنال نيفانلا نيماكتملا زكال ||

 ىثح هيلا هلها بحا الا هظقونال ئذلا سورعلا دم 32 نالوقيف مه ربخاف ىلهاىلا عجرا لوقف مث هللاشرمث هب

 الوق نولودب سانلا تمس لاق ارفاكو ا اقفانم ناك ناو جئاصملاىف ةنسلاىحم هركذ كلذ هعختم نم ديلا هع

 ةاكه قل هارك د :تالذ نوكت# نم هللا هئعبب ىتح ايذعم اهيف لاز.الف هعالضا فلتضف هيلع مأتلتف ىرداال هلثم ت

 ىف ايندلاىبا نبا جرخاو * راهزالا عماح ىباتكىف اهتعدوا رارساو ثاحا انهه قب هللادجر علاطملاو ما اص

 لجر جرخاذا ردت ان ريساانا انيب لاق اههنعىلاعتهللا ىذر رن هللادبع نع طسوالاىف ىتاربطلاو روبقلاب ا

 قسنال هللادبعاب ىنادانف طوس هديىف ةرفملاكلتنم رخال جر جرخو ىئةساءهللادبعابىنادانف ةلسلس هقنعىف ةرفحن

 ىللاقف هتريخاف سو هيلعىلاعت هللا ىلص ىبنلا تيتاف هترفح ىلا ١0# ز:-داعىتح طوسسلاب هرمض مث رفاك هل

 لاق منتلق هتأر دق وا

 لهج وبا هللاودع كلذ

 موب للا هباذع كاذو

 جا رس ىضاقلا لاق ةمايقلا

 ىو + هتد.صق ىف ندلا

 +ىبرديح ون نعثادجالا

 لا وسلاب صخت لكىليبس

 ةارضمل قاسفلا و رافتكللاو
 «لاعفلاءوس نمربقلا باذع

 لاؤسف اوفلتخا مهنا اعا#

 ىف مالسلا هيلع ءامنالا

 ءايسنالا عيجج نا ةيناملا

 مهناب مهتما نع نولئس

 مهما اوكرت لاحىاىلع

 نا ميحتأاو همالكىهتنا
 مهريغنالنولئسالءادنالا

 نولئسالف مهنع لكسب
 اوفلتخاو ٠ مهسشأ نع

 ناعما ناوي ف كاني

 نولثسي ليقن نيلسلا
 هللا بص ىننلا نيقلتليلدب
 ممهاربا هبا او هيلع
 اذكلق هلوقب هربق ىلع

 ممم م م مم م 3311113

 موبىلا ةنجلارجت!قلعي رئاط نمؤملاميش مالسلاه يلع هلوقل 6ل ؟9 ةقبرب ) الصا نولئسيال مهناخصالاو 0
 *ميفةدراولاةلدآلا ضراعتل هريغ وةفينح ونا مامالا هيف ددرتدقهرانلاواةنملا هاوخد و نيكرسشملا لافطا لا ؤساما و ةمايقلا

 مدخ. نيكسشملا لافطاةعامخباو ةئسلالهالاقمالكلا رع ىفو بنذالب ادحا بذعيال هللانا رعالنا نسملانبدملاقو

 بنذريغنم ادحابذعيالهّللانا اعاىنا نسل نبدملاقو هرانلاىفما ةنللا ىف نهناىرداال ةفينحونالاق » ةنللا لها
 ىلع هناسلب دحالك لاؤسلان وكينا هبشالابسنالا نكل ةينابرمسلاب نوكي لاؤسلاناليقام بئ احم نمث .دمالكى هتنأ

 ناب روبقلانم يتوملاهللاث ع نا وهو (ثعبلاو) ىلاعت هللا دنع للعلا رودصلاح رش باثكىف ىطويسلا هرك ذام
/ 



 حن لق+ىلاعت هلوقونوثعم ةمايقلاموب مكنات *ىلاعت هلوقل تباث قح اهيلا حاورالاديعيو ةيلصالا مهثازجا مج

 عانتما ىلع ءانب ةفس الفلا 5 داسجالا رشح ةقطانلا ةعطاقلا صوصتنلا نم كالذ ريغ ىلا*ةسهلوا اهأغنا ىذلا

 ءأزجالا عمج ىلاعت هللا نأ انداممنال دوصقملاب رضم ربغ 0 هيلع مهلليلدال هناعم وهو هتيعل مودعملا ةداعا

 ةلوقل ق-(نزولاو )مسي ملوا هنيعب 250 زلؤح مودعملاةداما تاذىع“ءاوس هيلا هحور ديعيو ناسنالل ةيلصالا
 قحلاذئ هون زولاو*؛ىلاعت

 ه.فرعياعةرابعنازيملاو

 لقعلاو لاعالا ريداقم

 هتيفيك كاردا نع رصاق

 لاعالان ال هل زتعملاو ركناو*

 اهتداعا نكمانا ضارعا

 اهنال اهنزو 0-0

 اهنزوفىلاعت هلل ةمولعم
 ا

 تتكناثيدملاىؤ درو

 نزوت ىتلا ىه لامعالا

 ريد ىلعو لاكشا الف

 ةللعم هللا لاعفا نوكرملست

 نزولا ىف لعل ضارغالاب
 مدعو اهيلع علطنال ةيكح
 بجوال ةمكعلل نعالطا

 نيدلادعس هركذ ثبعلا

 ليق * كاقعلا حرش ىف

 اهدسح دعب لاعالل نزولا

 ةردقلاو و وهو

 نزوب ليقو ةمحلاص
 اهشاعص ليقو اهباحصا

 * هريغو بهاوملاىف اك
 نيدلا جارس ىضاقلا لاق

 نزوقحو + هتديصقىف
 نءهىلع + ىرجو لامعا

 لوقا*لامتها الب طارصلا
 نيرسفملانم ريثك بهذ

 قابطا لثم اهمظع ذك لكاهناكمال هقيقملاب العناقاسو ناسلو ناتفك هلدحاو نازيم هناىىلا
 ]ليقو ماظعتساللف عجبا رك ذاماو<ةمايقلا مويلطسقلا نيزاوملا عضنو+ىلاعتهلوقل نينم ملا لاعانزويف ضرالاوءاعسلا

 ش فقوتلاو نيعيبطلا ةقسالفلا ءامدقل امهنم *ئش مدعو نيققحلاٌزكاالاعم امو و
 ا نآرقلا صوصنو ثالثلا للملاعاجا قللا لها ليلدو سونيلاج ماسقالاءذه ىف م

١ 

 || لق نوثعبت ةمايقلا موب ركتامت * ىلاعتهلوةك ليوأتلا لبقتال ثيح ةرهاظلا ةزكتلا

 | مدع ٍفاصنالانا .مامالا نع لقن * ةرم لوا اهأشنا ىذلا اهييحب

 | «نزولاو ههاعطق رفاك ركتملاف رشحلا راكن انيب وس و هيلع ىلاعتةللا ىلص ىب دنا هب ءاجام

 أ لامالاريداقم ه.فرعياعةرابع وهو ناز يملا ى "5 ةصوصخدل ةيرخ 1 ىل 2

 | ىلاعت هللا ىلا هتيفيك ضوفنو هب نمؤنف هتيفيك كاردا نع رمصاق لقعلاو

 | ناميا نيب عجل

 | أ ةئالظتائيسلا ارت اماسج ١ تانسملا لمح لصو لاعالا فئاصغ نزوتلشو#

 | ىلاعت هلا 2 لولا ةمكحلاو ءرسشب ةرسو ريخناب سمه عم دبعلانزوي ليقو*
 | ةاصعلا مئاضفو مقاس و نيعيطملا لئاضف راهظا هدابع لامعا ليصافت. ملا

 | لائراهظاو نيرخ الات رشسحاو نيلوالأ هرشل د تاص رعلا ل ماتم

 | هب نويذعيامل ةاصعلا قاقحسا مدع دحا موسم البلا روض نع ايشاح متلادع

 | هلدحاو نازءلا ضعب دنعو ةكئاللا بتكو ءاضعالاةداهشو باسملاةدئاف هلثمو

 نيزاوملاعضنوهلوقىف عجبا ظفلبهرك ذو ثيدماىفام ىلع ناقاسو ناسلو ناتفك

 لسرلااهئااب«ىلاعتهلوقوحدحاولاهب داريو عما رك ذيدق رحلا ف لاق ماظعتسالل طسقلا

 " نازيملا لو هدحو سو هيلع ىلاعت هللاىبص دهم هن دارملاو + تابيطلانم اواك

 ' ثيداحالا ضعب رهاوظ ةداهشب طارصلا ىلع مالكلا رحىف لاقباسملا اذكو

 تكلا ةءارك لبق لبق ةنامزو طارصلاىلا:قوسلا لبق تاصرعلا وه ردابتملا نكل

 ةظفملا هبتك ىذلا «باتكلا و9 نيعتلا مدع محدالا نكل رابخالا ضعب ةراشاب
  ءاروو مهلئاعثب رافكللو مهنامعاب نيئمولل ىتؤي نايصعلاو تاءاطلا نم فلكملا ىلع

 هءاتك ىتوانماماو اروثن» هاقلي اباتك ةمايقلاموب هلجرختو *ىلاعت هلوقل مهروهظ

 ' نعو نيتفيعص عم ناكلم لزني موي لكل كاصضلا نع ةظفلاةباتك ةيفيكو ةيآلا هنيع

 ' لوالا ىئسنلا نيعملا اونالاق ام«باتك كندبو امهدادم كّسر وامهلق كناسل دهاحت

 بهذ ورابنلا كلم لزني و راهنلابناكلم و ليللابن اكلم دحاو لكل ةةسلا لهإ لاق و+ حصا

 | نيهلا ىناحت ”روهشملا الق + هباث5 ىطعي فيك قسافلا نمؤملا ليقناف + لبللا كلم

 ْ | هرهظ ءارونم رفاكلاو لاعثلاب قسافلا ليقو فقوتلاب ليقو لاممملاب ليقو

 1 :لاؤسلاو)

| 

 ا ءاط هيف تبثلا(باتكلا و)ءارلل م ءادللاماقملا ةمشعو مالا ةلاللل اراهظا ريبكلانا زيملا وه دحاولاامنا و نا زيم فلكم
 اقلياباتكةمايقلامونهل جرو +ىلاعت هلوقل مهروهظءاروو مهلاعشب رافكللو مهناعياب نينم ولل قون قحْح مهصاعمودابعلا



 ماما و٠ ىلاعتدّنلا لاق« لاعتلاو رهظ وحناضعب و+ نع وكاضعب بتكلا ىطعب و« هتديصق ف نيدلا جا رس ىضاقلا لاق*ار ودا

 هناونعىف بوتكم لالهلاكمن.ع ىنؤود نمؤملا باتكنا لعا * يلا اريسي اياسح بساحب فوسف'هنبع هءاتكىتو

 نادلا ولاودكن الملا لبق: ةسل مخ ةماداهفوطق ةيلاعدت >ىف اولخدا ليلا حلاص ىلا ليلا باتك اذه ميحرلا نجح رلا هلا ب

 قئفانملاو رفاكلا باتك ىطعبو ادبا اهدعب ةواقثال نالفنبا نالف دعسىدانملاىدانب و نانا باودا هلعفيف ن نالغلاب

 هيفتك نسب جرو هءردص نه هلاعث لخديو هافق ىلا ادودم سمك[ 77 لو- دهج و ادوسم هرهطظ ءارو نموا هلاعت

 ةماشلا قف لاعتهللا لاوس لع راركتلا مهوت. ىتح ريكو ركنم لاؤسال «لاؤنسلا »ق |

 اهدحا ل تاس 0 لاؤسلا اذه هين فلت+ا ليق باسالا نيح

 هللاىذر سابع نبانع لوقنملا وهو ةئلاو ما بتك ءاتإب 0

 باقعلاو باوثلانم اهلامو مهلاعا ناشىف .ىلاعتدللا مهمكيناب امهلاثو امهنع ىلاعت:
 لاق هيلعلدي انوص هدابعمع-!وا مدقلا همالك ىهعع-ناب امااضيا رذفلا نع لقت

 ةرسثعلا ك|ذكوريكن ور م لاؤسالو ريقلاباذعال و باس> ءايد الل سيل ئسنلا رح ىف

 ىذلا ض رعلا باسسحاماو اذك تلعفمل قيرطب ىذلا ةشقانملا باسح ىنعي ةرشبملا

 هنا لخدب نملك ليببقلا اذه نم لعلم هل تباثف كنع توفعو اذك ت تلعن وه |

 نم + ىلاعت هلوق هيلا ريشب اك نودرقتملا كئلوا نوشاسلا نوشاسسلا مهو باسحالب |

 دلولع نص ضع مسج نطو انو ةمابتلا مدخل دشالل ن1

 ضوح ى : لكل ىوانملا ف وىناقللا نع لقناذك ةنلا فنابازيم هيف بضيءاودهضرعو | ا

 دهشيوا هيلع لديامىلعفقا ملولاق هتقان غرمض هضوحناف مالسلاهيلعاملاصالا أ
 وكلا لع.ل ومحت صاصتخالا نم نهتشاامو ساو هيله هللا لت نيب صتخ ااذهف | |

 زوهجكلا ثيداحالاو ةن_بلال ها عاججاب تياثوهو هضوحيىف هنامنم بصب ىذلا |

 هحن روناللا نمضي اهؤامو ءاوسءاباوزو رهش ةريسم ىذ وح سو هيلع هللا لص هلو قك ْ

 ليقناف + ادبا امظيالفهنه بر نم ءامسلا مون نمرثك | هنا زيكو كسملا نم بيطا |

 ادنا هيرششدعي شظملاو ًامظلاءذعل ةدحا ةّره ددعب برعشن النا ىطتقياذها لش أ
 وأب رشي لب شطعلا عفد ىلع برشلاة لاذ رصحفتال ئطرقلا ةركذنىف لاقانلق + |

 ظ

1 

| 
| 

 ظ
 ا

 ليقو * ريغرخلا عفن برمشلا زوحي ةيدعسلاىثاولا ضعبىفلاقو ىذغتلاو ذذلتلا

 نانثاوه ليقو ادبا ايظأب اهيف بذعيال رانلا لوخد هل ردقوهنم برش نم هانعم
 لبقو + تاضرعلاىف اضوحنوكي هلفساو ةنللاىف هسأزلئقوةنملاىفو ةفايقلا ف
 ةنالا ىلا تاصرعلا نم مث تاص رعلا ىلا هنملا نم لقني ةنإلا فاموه تاص رعلا ىفام
 ىلاعت هللا لص ىناا ىلا لبثا ربجعم ىلاعت هللاىدينيب ةمايقلاءون ملاعب قؤيربمللا فو

 ناكلوديو هيفكب ملاعلا قسيف ىتاوالاب هتما قسب هضوح طش ىلعوهوإسوهيلع |

 دحو دوسسلا هءاتك أرقمت

 4 لعام

 عماقملابة كت اللانوورضيو

 هيلع نوبصيو ديدملا
 ديدصلاو محلا ف

 القا سال دوس
 لسالسلا ولالغالابمولغو
 ىدانب و ناطيشلا عمان و رقم

 تودع ولا ن

 نالف نا نالف ىش ىدانملا

 هلوقل ادبا هدعل ةداعسال

 حرش ام ةيآلا هلامثب

 قج(لاؤسلاو)ةيلامالا

 هلوق عم نا وه ليق

 ريكن و ركنم لاؤسو هلبق
 اذهب دارا هلعل لوقا

 ةمايقلاموب لاؤسلاؤسلا

 لديو لاؤ-ال ذ_كيخ
 ضوحلاو هلوق هيلع

 نا مالسلا هيلع هلوقلو

 نما تدي ىلاعت هللا
 هريسلو هفتك ةيلع مضي و

 اذكبنذ فرعتا لودبو

 ىتح بر ىا من لوقيف

 ىف ىأرو هبونذ هررق
 ىلاعت هللا لاق كله دق هنا هسسفن

 اندلا ف كنيلع اهترس

 ىطعيف مويلاكال رفغااناو

 نيلاظلا ىلع هللادنملالا مهب دىلع 0 0 ا يدان 0 30 رافكلاماوةتانسج اثكأ

 9 اى ا ءامعلا موج نم ةك اهنا روت كسلا ٠ نهبيطا هحرو ندللا نم ضيا 5 ءاوس اولا
 .٠ م .٠ . -. . .٠ و ا 0

 زك ا هيف ثيداحالاو«
1 

 تاص عقدحاو نائثاوهو بهاوملاىفو دياقعلا ح سش ىف ندلادهسلا ةرذثاذ !ىصخ نا نم



 ُ وبرشيف هضوخنودرب دوسالا مسفلاك ةقرزتحم هو اوجرخ اذامهن اىرو * هيلا ةنطلالخادىف دحاوو ةمايقلا

 ؛ هوقح(غ(طارصلاو )ىذثعلاو راكي الاب هللا هلءاح ىثيعلا دم ح رش ىفاك مهه وحج و ضددن و هم وح تبللف هنمنولتشو

 نيغملا يك |ءركتاونرانلا لها مادقال زو ةنللا لها هريعي فيسلا نم دحاو رعشلا نم قدا هج نئم ىلع دود# سمح

 اروبعلا نم نكمينا رداق ىلاعتهللاناباوجاو ه4 57 ]#8- +نينمؤلل بيذعت وهف نكماناوهيلع روبعلا نكمال هنال
 نينم وما ىلع هلهسوهيلع

 هزوجب نم مهنمنا ىتح
 مم و فاطامللا قربلاك

 مهنمو ةباهلا ميرلاك

 كلذ ريغ كلا داوسلاك

 ا[ تسدللا قفا درو اع

 نيدلا دعسان اقعلا حرش ىف

 حرش ىفو + ىنازانفتلا

 دود سدجوه ةلامالا

 مادقا لزتف. هج ىلع
 اوعقوف نيقفانل اون رفاكلا
 رانلا فره ريخاتم ل ايكوم
 نياعماوملا ادق تشو

 نواصيو اهلع نوربعيف
 ىلاعتهلوقل رارقلاراذىلا
 ناكاهدراوالا ,كتمناو*

 + ايضقم اتح كير ىلع
 هللانا مالسلا هيلع لاقو

 ارسسج سانلا قلخ
 عبسوهو طارمصلا وهو

 ىلا نم قدأ رطانف

 مظأو فيسلا نم دحأو
 اهنم ةرطنق لك ليللا نم

 ا لا تا
 طوبهفلاو دوعص فلا

 بساحف ءاوتسا فلو
 نامالا نع اهلواىف دبعلا
 ةالصلا نح نلثلا قف

 ةاكزلا نع ثلاثلا ىفو

 نيم ىلع دود رسسج # طارصلاو © ةراحتلاب سانلا لغتشي نيح معلا لا

 ناو+ىلاعآهلوق هيلع لمح رافكلاو نينمؤملا نم نورخآآلاو نولوالاءدرب هج

 ْ قدأإس لس براي الئاق هيلع متاظ ىنلاو هيلعالا ةنجال قيرطال + اهدراوالا مكتم
 | مهلاعاو هناعا بسح ىلعنوتوافتم ءزاوج ىف سانلاو فيسلا نم دحأو رعشلا نم

 بكي نم مهنمو هيلج ر ىلع رج نم مهنم ودا و< اكمهنم وير لاك هنم و فطام قربلاكمهنف

 ئذاولال ثم ضعب ىلعو رعشلانمقدأ سانلا ضءب ىلع نوكي اضياىورو هجو ىلع
 نولسرملا جاوفاطرصلا ىلع سانلا ىطرقلاةرك ذنىفو هلل الو هيلعرم ضعب لب عساولا

 | مهنمن ولسملا دم ونوفراعلانونمؤملامث ءادهشلا مث نونس#لامث نوةيدصلا مث نويبنلا مث

 || نممهنف ناعالا مامتنع اورصقنم مهنمو فا. الاف سوبجلا مهنمو ههجول ب اوركملا

 || لزينمرثك !ىزو جلا جرفلا ىبانع ولاقامر خا ىلا مامفلا ىلعر خآو ماع ةئامىلعز وجي

 1 1 عفشلا نمريغال ريخنالاؤسفرعلافوبلطلاو ةليس ولاة غالاف##ةعافشو هيءاسنلا هيلع

 | «لسرلا 8. ىناقللا نع لّقن اذكهل عوفشملا لاوس ىلا هلاؤس مم عفاشلان اكرتولا دض

 | باذعلا عفدل © رايخالاو 8 مالسلاو ةالصلا مهلك ىلع ةككالملا# لبر: ولو: لق

 ش | ثيدحىفو ةنسلالها عاج ىلع نواصلاو ءايلوالاو ءالعلا مهو تاجردلاعفرو

 (| ناكانىوانملا لاق ءادهشلاوءالعلاو ءايننالا ثالث ةمايقلاءون عفشي ريغصلا عماجلا
 || ماقم ةيالوبىلاعتهللا مهم ركاهبسانلاىلا ناسجالل علا ىف مهتاقوا سم فن اونفا ءالعلا
 1 هللا ليبس ىف لثقلا نم لضفا علا نا ىلع هب ل دتسا و ءاقافو ءازج ةعافشلاب مهلا ناسحالا

 ىلاعت هلوق اماوهتس لها نم نيعبسيف ديهشلا ةمايقلاموب عفشي اضيا هئدح ىو

 نييللاظللام ىلاعتهلوقو + ةعافشاهنم لبقدالو أيش سفن نع سفن ىرجتالامو» اوقئاو +

 ضاخثالا ىف مومجلا ىلع هتلالد ميلست دعب هناب بيجاف + عاطب عيفشالو ميج نم

 ةلداناهيلع درب نكل ةلدالا نيباعج رافكلاب هصيصخحن بحي لاوحالاو نامزالاو

 || مهعفتلامو * هلوقو تانمؤملاو نينمؤللو كينذل رفغتساو + ىلاعت هلوقوحن نيتبثملا
 [| ىتمانم رئابكلا لهال ىتعافش لسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوقو نيعفاشلا ةعافش
 || ىذلااذنم ىلاعت هلوقو + نجرلا هلنذانمالا ةعافشلا عقتتال ذئ هوب +ىلاعتهلوقو

 كشالو ةرابعلا قيرط ىلع ىلا: ةلداو ةراشالا قيرط ىلع + هلذابالا هدنع عفشي

 ْ | تابثالاةلداو تارسفموا صوصن ىفنلا ةلدا اضباو ةراشالا ىلع مجرت ةرابعلانا

 ' (تالوأم) ةبانجلانم لسغلاو ءوضولا نعسداسلا فو محا نع سما1خ!ىفوناضمر رهثش نع عبارلا فو

 هتلابذوعت نارينلابىد رثال و فطاخلاا قربلاك اهيلع رع اهماع كلذ عبجب ف باجا نمناف مح رلا ةلص ونيدلاولا نع عباسلا فو

 اذاف ضرالاريغ ضرالا لدي موب هلوقنع مالسلا هيلع ىلا تل اًهنع ىلاعتهللا ىذر ةشئاؤ نعو + نالدلخا نم

 امخالاو لسرلاةعافشو) همالك 0 قفوملا هللاو طارسلا ىف مالمسلا هيلع لاق ييالخلا نوكيناف ضرالاتلدب



0 

 ريح عج رايخالاو «فقوملا ل ود نو ىمظعلا ةعافشلا ماليلا هيلع ىنلاب اماجا هه صن و (,هريغو رابكلا لهال ظ

 ءادهيشلا متءالعلا ئءايبنالا ةمالث ةهايقلا موب ىتما نم عفشي مالسلا هيلع لاق ءادهشلا و العلا ودب امك دمالا نم حاصلا قنلا وهو
 ةعبر ند صلخبلاب رراكلا لهال ةغافشلاو ةلوقنم ةللس وا تاتكىف ديدش ديعو اهيف دروام ميلا ىلع ةريكلاو

 هلوق انل«مهلالضو هيغل ةلزتعملا اهركتا دقو بهاوملا ىفائ ةنجل ا ىف ه4 779 25- بترلا ءالعاب ةاصعلاريغلو بنذلا

 ضراعبالف ثيدهلااماو+ةيناثلا ىلع ىلوالاناصج راضيا ررقدقورهاوظواتالوأم

 ىقتمانم ئابكل ها ىغافش لاتنالا مالا ةالضلا: هيلع" هْنَعَوربقو نارقلا ب
 ةريغصال تايثالاو ةريبكلا وحن ىلع ىننلا لمحت نوكينا بسان ةلدالا عج ىضِتقف

 مججزلا ىلا ريصملالوقا +ةلزتءللابهذم وهاك تاجردلا عفرلو ةبوتلادعب ةريبكلاو ]

 لقحاللل انابنوكينازاح دحاولا ربخ لوصالاف ررةدقو*قيفوتلاوعملامدعدنع '

 ةفاضا مد ديعطقلا ةحلاب ديؤملا دحاولاربخنا ةياهنلا بحاص نع لّقندقو ٍصْنلا

 ىعطقلا كلذىلا فاضي ذئنيح ركللانابةيانعلا بحاص هيلع .درواناو هيلا ضرغلا
 زوج ةلهخبابو *ناكن اب ىا' نايبلا ىلا نيبملا مكلا ةفاضا ةعصتاررقملانإب عفدنكل

 حداقلا هلإقحا عفددهجنمولو هلنيبملا دحاولا ربخىلاو باتكلا ىلا مكتبا ةفاضا

 ةلباب وجة بعصلا عضاوملا ف كعفتت ةسيفللا فئاطللاذهظفحاف هتيبكحم وا هت ريسفم ىف
 ثيدح اماو روكذملا ليوأتلاب روك ذملا .ثيدملاب ةريبكلا ةعافش ةفاضا عصي

 ىنحال نكل كلذ لالحسا ىلع لو لاق هتهصمدع ىلا ىئينلا ناشاام .دعبف لائيال

 ةجردلاةمؤرلو رثاغصلا لهاك# مهريغو رابكلا لهال» همئالتال ىتماىف,ةفاضالانا

 ريغلا نع ىباودلا ىققحلا لاق سو هيلع هللا ىبص اندن ةعافش تاعافشلا مظعاو

 لصف لرتلل رافكلا هتعافش نا الا سنالاو نما عيجج ىف عفشم مالسلاو ةالصلا هيلعوه

 ةماع هتعافشف تاحردلا عفرو وفعلا نينم ول وةمايقلا مون لاوها مهنع ففضفءاضقلا

 ىلاسعت هلوقا هبولطم دربالو + نيملاعلل ةجنرالا كانا سراامو « ىلاعت هلوقل

 هلل وشب ىلاعت هللانا ثيدحلا ىف درو املو ٠ ىضرف. كبر. كيطعي فويلو*

 جارخابالا ىضربال مالبلاو ةال_صلا هيلع وهو طعت لسو عفشت عفشا

 صخ ىتلا ىربكلاةعافشلاوهاذه .رانلا نم ناعالانءةرذ لاقثم. هبلقىف ناكن

 نع هلثملقنو .سخ ةمافلادبغاومىف قالطسقلا ات ءاهبدومصلا ماقلاب للا يل |
 ىف(؟) اهلعاو اهيظعاٍفةوملالوهنم ةحارالاف (١)اهدويق ةدايز ضءبب ىناقللا
 بجؤتسا ند (9) سس وهيلع ىلاعتهللا ىلص هءناصةءامه باسحالب ةنطلاموقلاخدا '

 ةسداسةدايز ىطويسلا نعل قن و+تاجردلا عف رىف(ه)رانلا لخد نم جا رخاىف(؛)رانلا

 ىتعافش هعفن هلع بلاطىبا قحىف لاقاكرانلاىف دوايللا قا نعباذغلا فيفتى

 هللا لص هللاوسرل لاق سابعلا نا ىذاقلا ءاف-_ثىفو رانلا نم حاضحذىف لغصف'

 كبذل رفغتساو ىلاعت

 <, تائمولاو, نينمؤالو

 ٍفودسأو ىلاعت هللا لاقو
 لاقوىنضرتف كبر كيطعي
 اماقمر كيم نا ىلع

 ةلزتعملا تحتحاو ءادوجت
 اوفئاو ىلاعت هلوق لثع
 بشي نع سفن ىزحالامو
 ةيعافش. اهنملبقبالو أيش
 نيملاظلل امو ىلاعتهلوقو*

 معاطب عيفشال ىإ ميجي نم*

 است دعب باوجلاو
 ىب م وبلا نع اهتلالد

 ناعنالا» "نماعالا

 بحي هلا :لاوجالاو
 اهيج-. رافكلاباهصيصخت

 «نيدلا دعس ءركذةلدالا نيب
 نينمٌؤاادعافثةقيقحاماو
 ةروسق ىلاعت هللا لاقدقف

 نيقتملا رشحت موي + ميم
 ىا + ادفو نوحرلا ىلا

 قوسلو» قولا ىلعانايكر

 + ادرو منهج ىلا نيم رولا
 نوكلعال «ةاشماشاطعىا

 دابعلل ريعضلا « ةعافشلا

 ايندلا ىف * ذا نمالا +
 ىبنعي+ ادهع نج رلا دنع »+

 + هللاالا هلا الب ءاح نم

 ةنمالوخد هب قصف اطاص ل عونمآ ناب اقوثوم ادهعىاىضاقلا هرك ذاك اص العمدقنمالا ىروثلانايفسلافو

 نم مهنمو مايفلل عفشي نم ىتمانمنالاق ٍلسو هيلع ىلاعتللا لص هللالوسرنا ديعسىبا نع باصلا فو نويعلا ف « كا
 سنانعو + ةندلا ل خد. ىتح لجرال عفشي نم ,هنمونيعب را ىلا ةرشعلا نيبامىهو ةبصعا عفشي نم مهنمو ةليبقال عفش

 ىذلاانا ينف رعتامان الفاب مهنه لج رلالوقيف ةنإل الها نهلجرلا مهب رين هوب رانلا لها ف صي لاق هنا براس



 ااا 1 رلإ تارل ءدازانم راهزالا عما ىاتكى اهتمدوا زازساو ثيداعلا انه قي ثيانحلا برش كتبتي
 مدع لصالاو ىضاملا ةغيصب امتع رابخالانال ( نآآلا ناتدوجوملا ) نيرفاكال ةدعملا «رانلاو) نينمؤللأ ةدعملا
 انلاو ةنعلا ناكم نييعتىف محجيسص صذ حيرصت دريل دصاقملاحرشىف ركذو بهاولاىفاك لبةتسملانع اهب ز وحلا
 *«ىوأملاةنجاهدنعىهثنملا ةردسدنع+ىلاعت هلوشب اكسمتشرعلات حو مبسلا تا وعملا ق وذ ةنكلانا ىلع نوزكالاو
 «يئلعلاىلا كلذ ضيوفت قحلاو عبسلا نيضرالاّت حت رانلاناو نج-رلا شرع ةن#لا فقس مالسلاو ةولصلا هلع هلوقو

 ءاكساو ءاوحو مدآةصقانل» ءا رحلامون هه 7م. ]هوس ناقلخت اماامهنا ةلزتعملا رك ١ ركذو *لاكهرق هركذ ريبملا
 ةرهاظلا تايآلاو ةنخلا
 تدعا لثم امهدادعاىف
 نيرفاكلل تدعاو نقلل

 لودعلا ق:ةرورم لذا

 ضروع ناف رهاظلا نع
 11 الا 2 :

 ا لاق امهناكم نيعت مدع َح 1 ليلد هيلع 1 امه«دع ىلع مكحال صمام رادلا كلت «ىلاعتهل وة لثمب

 الاكل كلوقل لشرعلا"تحو عبسلا تاوعلا قوف 00 نورثك الاو ىتاودلا ند ايل 27

 0000 اا 7| 29 نيصررألا تح ارانلا ناوا#ىواملا ةنج اهدنع ىهتملا ةردس | ضال قاولعنوديرال

 لع تلق+ ادانف لَو

 سولف رارقسالاو لاخلا
 نع ةملاس قبلمدآ ةصقف .

 حرش ىف اك ةضراعمللا
 ©( ناتيئابلا 0 نيدلا دعس

 لاقكلذ هعفن لهف كل ضغب و كرصنب و كظفح ناك بلاطابانا سو هيلع ىلاعت

 ىهوةعباس بهاوملا ىف داذو حاضذ ىلا هتج رخاف رانلانم تارغىف هيدجو مل

 ىف ثيداحالاو تايالا نال # ن الا نايدوجوملا انلاو ةنملاو # ةنيدملا لهال
 دوجو تئاذاو ءاو>ومدآ ةصقلو ىصحنانمرثكاو النا نم رهشا اههناي

 ىلاعتدللا ىلص ىننلا ىلا بتكلقره نا ثيداا ىف و ريبخلا ميلعلا ىلا امهبع ضيوفتقاحاو

 هيلعلاقف ضرالاوتاومسل انف ضرالاوتاومكااهض ةنج تيأرادماب لسوويلع
 «امهلهاوو ىغي هالو ناينغتال ناتيقابلا 98 رابنلا ءاحاذا ليللانيا هللاناحسمالسلا

 ىظال كذاهف«ههجوالا كلاه ”ىثلك« ىلاعت هلوقاماو نودلخم نوديؤم مهنال

 اضيا لاق ىناودلل ةيدضعلا حرش ىف روكذم رخآ ليوأت ةبأ الا هذهلو انرضدال

 ردقب داهتجالا ىف غلابملاماو دئاعملارفاكال دولمللانا ىنرغملاهللادبعو ظحاحلا نع هيف | ناينفنال)هلوقلةياغىلاال

 ذقنملا فو اهعسوالا اسفن هللا فاكيالو هنمريصقت الذا دلخالف دتهي ملناو هعسو || ىلع فطع (امهلهاالو
 عرمتلاهيلالص ونا هنازعتتناو ىهتنا برقلا ضعب هنمب رغب مالكمالسالاةج مامالل || ريغ نم لصتملا ريعضلا
 : ةيفانلا الب لصفال هل ديك أت

 انكرشاام هلوق ريظنوهف
 نانماد" دش نوايا الاو

 رسم مدع هيلع ًارطيال

 نيب رفلا قح ىف ىلاعتهلوقل
 اماو + ادبا اهيف نيدلاخ

 ناكلهت امهنا نم ليقام

 نيكرسثملا لافطا اما و+لبحلا تهاش وةزفلا نامز ةلئسم ىلا عجارفالاو عسوو ريصقت هلف

 هغولد ريدَقت ىلع ةعاطلاو ناميالا هنم هللا اع نم ليقو + رانلا ف مه ىناودلالاقف

 ميحتتلا ىلع ةنعلاىف مه ىونلا نعو + رانلاىفهفالخ ىلع هلعناكناو ةنملا ف

 تيهراموهو ثقونلا محصل لعل ف اعالا ىف ليقو+ ةنعلا لها مادخ : ةلزتفملادنعو
 اوركذاف عطقلانع الضف نظلا ديفنال لك ةلدانال ىلاعتهللادج-ر مظعالا مامالا

 نمالا قلت النيدلالوصا ةلئسموةيهاولا رابخالانم ذوخأموا سايقلاوا ىأرلاباما

 أ
| 
 أ
 أ

 حجباصملا حرشىف ىتشيروتلا نع لقنإك سو هيلع ىلاعتهللا ىلص هنود رذعلا مطقني
 ىلاعتهلوقلاقيقحن ةظطلولو

 أ «جارعملاو) هركذ ءانفلا ىلع آلا ىف ةلالدالهنا تف دق كنا ىلع ىئمملا اذهب ءاقبلا فان الف+ههجوالا كلاه *ىش

 لح ىف كلاهوهف نكملكناءانعمههجو الا كلاه ”ىث لك ىلاعت هلوقاما ىهّتنملا ىلال ربكالا هقف حرس ىفو نيدلا دعس

 كانفلاةلزنع ىتاذلاءاقبلا ىلا رظنلاب ىضاعل ءاقبلا ومدعلا ةلزنع ىبجاولا دوجولا ىلا رظنلابىناكمالا دوجولا نا ىنعمب هاذ

 الوتومالفدولخ رانلالهاايوتومالفدولخ نجلا لهاايرانلاو ةنحلا نيبت وملاييذ دعب لاش ميلاف و+همالكى هتنا

 امهْواَس و امهناذ.كالهلاو ءانفا نالباقامنال ههجوالاك لاه ”ىش لك-هناالو تانكمللا نءام#ن وك كي ذك امغْؤاَس ىفان

 تهاوملا فاك ىهلالا ردقلاب رانلاو نجلا. تصخام نايبل ناتفصلا ناناهو ريبملخا يكمل ىلاعت هللا ةداراب امه نمعم



 نحن نلفت اهلثم قئالحلا عم-4إل تاوصاب نمفري نيعلاروعلل اعمتجل نجلا ىف نا هنع هللاىذضر ىلغنغ ىورو4
 ىا ديبنالف هلوق مهل انكو اناناكنل ىبوط طخشالف تايضارلان 7 ني تاعمانلا نحو ديبنالف تادلاكلا
 (ةظقيلا ف ٍلسو هيلعدللا لص هللا ل وسرل) ءامسلاىلا هنم جورعلاوه ميلارسسل كب (جارعملاو) حباصملا ىف اك كلهنالا

 سدقملا تيب (ىصتالا دجحتملاىلا) ىكملا (مارحلا دج لانه امانم هحور درحمال (هصخ)) امانم لاةنلاال
 رججسملا ىلا مارملا دحصتملا نم اليل هديعي ىرسساىذلا ناك + سي 7 ]فوح هلوَسب هيلع لولدملا ءارسسالا ىهتنم اذه

 لوسرا## اولاقاك ةكم نم ىلعا سدةملاتدبب ناف ءارسالا لعش ىتح ادوعص لاقتالا

 ىلاعتهّللا ىلص هب جار عملا صاصتخا هنم موهفملا ل يق ناف سو هيلع ىلاعتهللا ىلص هلللا

 بقل موهفمهلا كشالو اقافش انيفنصملا مالك ىف دج اقلطمةفلاَحلاموهفمذا سوهيلع ْ

 هيلع هصاوخ نم جارءملانوكمدعملست دعبانلق * ديعب قارغتسالا ىلع ةفاضالا لج- و |

 اندنع تباثيسيل ءاسالا راس جارعمو اندنع تباثلا جارعملا دارملا مالسلاوةالصلا

 ةااص ايؤرهنا ةيواعمنعىورامومانلادض *# ةظقيلاىف © مع داعا قب لولو

 دارملا ناب بيجاف جارعملا ةليل دمت دسسج دقفام اهنع ىلاعت هللاىطر ةشّنام نعو

 ةرمو هصخشل ةرم رركت جارعملاوا امهيمحيلب هحور ءدسج دقفامو نيعلاب ايؤرلا
 دجحتملا نم » معزاك طقف حورلابال ةيئامسعلا هتروص «هصخل 99 هدسج حورب
 نع بهاوملاىف ثيدملا لقناك هناور كشىلع هرج نموا هيطح نمىا مارا

 لاقةكمنع هدعبلل يق ىصقالابهفص و سدقملا تدب * ىصقالا دححسملا ىلا هي ىراخلا
 ن الالب ذئئيح لضفلاف ىصقاهنادعمالو دهم ءءاروسيل ذئنيحهنال ىواضتيلا |

 ردقلااذه مارح ادج-لاابف لضفالا ناكولو ةثالثلا دجاسملا لضفانالايفاضا ولو |
 عيججىا 6# ءامسلاىلا 8 ىصقالا دجتملا نم هي مث 9و رفاكمركنف ىعطقلا صنلابتباث |
 روهثلا ريملاب اذه ازاحم ولو عسنلا لب عبسلا لعيلاهسنجوا قارغتسالا ىلع ءاملا |
 نال لطاب ةفسالفلا بهذموهأك مايثلالاو قرخلااعانتما ىوعدو عدتبم هركنف |

 شرعلاك ب ىلعلا نم ىلاعتهللااشام ىلا ظ ىقابل نكمب ضعبلل نكمياف ةلئاق*ماسجالا |

 رومالاىلع هلاقشالوا هتزكل همهبا نيسوقباق ماقمو رانلاو ةنجلاو ىسركلاو |

 ليقو ةنسب ةرجهل البق جارعلاتقوو ىتازاتفتلادنعوهاكداحالا قيرطباذه ةمضملا |
 ىف دحاو وه له ءارسسالاىف ءالعلا فلتخا بهاوملافوليقو ليقو نينس سمج |

 دغش فاامانم 1 ةديودحو رقم ةليل ىف نآاسماواامانم وا ةظفبةدحاو هلل |

 : د اكمل تما م 0 ى تهدم وه وةظفنم دس وهحور عثدحا وءأ اقمالاولاق العلا ةقن نأ هوا 1

 3غ
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 قاطم دارملاوسوماقلا ىف قترااجو رع جرعودعصللاو !لاوهو « جارعملاو #

 ةليلوا ءارمسا الا ةليا لضفا امبا ليق ناف ٠ نيملكتملاو ءاهقفلاو نيثدحملانزم روهخبا

 جارعملا 4و +ىصقالا

 اهيف ماللا 6 ءامسلاىلا ١

 عبسلاب قد صيف سنجلل

 قارغتساللاهنوك زوو

 ىلا مث) ءامس لك ىا
 ((ىلعلا نم ىلاعت هللا ءاشام

 ماقمو ىسركلا وو شرعلاك ١

 قدليام ىلع نيسوق باق
 الزنا ال11 6 دحخلاب

 هاو هلا لأ

 هللا ىل ص ىننلا جارعم

 لبق مسو هيلع ىلاعت
 لكو + دنس ةرعكلا

 لبق ليقو ةنس سمخب
 لوالا عيبر رهشيف ةئعبلا
 داقتعالا بجاو تباثقح

 هركم روهشملا ريللاب
 هراكتاو اعدتبم نوكي
 ىئشيامتا هتلاصسا ءامداو
 ةفسالفلا لوصا ىلع

 تاوعسلا ىلع قرملافالاو

 ةلثاقم ماسجالاو رئاح

 مأام لك لع د

 ناغت هللا رخآلا ىلع

 اهلك تاننكمملا ىلع رداق

 ١ افشل“ ءاشاىاع
 لئثس هنا ةيواعم نع ىورامىلع مانملاف ناك جارعملا نا معز نم ىلع درلا ىلا ةراشا ةظقيلاف هلوقف » ٠ نتسكلا] ّْ

 جارغملا ةليل دمت دسج دقفام تلاق اهنا اهنع هللاىطر ةكنام نع ىورو + ةللاص ايؤر تناك لاقف جارعملا لف

 هدسج دقفام ىئءملاو نيعلاب ايؤرلا دارملا ناب بيجاو + سانلل ةنقالا كانيرا ىتلا ايؤرلا اناجامو ىلاعت هللا لاق دقو "|

 ناكهنا معز نم ىلع درلا ىلا ةراشا هصخل! هلوق واعي دسعلاو حورال جارعملاناكو هحورعم ناكلب حورلان



 جارعملا سما اوزكتا ةرفكلا و. راكنألا لك هيلع ركنب ام سيل حورلاب وا مانملاف جارعلا نا قُحبالو طقف حوزلا
 نا معز نم ىلحت درلا ىلا ةراشا ءاعتلا ىلا هلوقو + كلذ ببسب اودنرا دق نيلسملا نم رثثك لب راكنالا-ةناق

 هالتخا ىلا ةراشا ىلاعت هللاءاشامىلا هلوقو + باتكلا هبقطنامىلع سدقملا تدب ىلاالا نكي مل ةظقيلاف جارعملا

 زه هارسسالاف ملاعلا فارطا ىلا ليقو شرعلا قوفام ىلا ليقو شرعلا ىلا ليقو ةااىلا ليقذ فلسلا لاوقا
 اهلا نمو روهشم ءاعما ىلا ضرالا نم جازعملاو باتتكلاب تدن' ىعطق سدقملا تيب ىلا مارملا دحملا نم
 ارك ذاك هنيعبأل هداؤفب هيرئأر امتا مالسلاو ةالضصلا هيلع هلا مجصصلا #2 ذاخآ كلذ ريغوا. شرعلاو ةنكلا ىلا
 رح' ىلا اليل مرح نم تيرس + هللا هجر ىريضوبلا دمت مامالا لاقو + اقعلا حرسثىف ىتازاتفتلا نيدلادعس

 م و ةيفرظلا ىلع بص اليلو ليللاب ريسلا وو عم ناتْغل ىرساو ىرسس + 2 0 جادىف ردبلا ىرساك

 ةيدرفلا راتتعاب ليلقتلا لعل دب ريكشتلا ناب هيلع ضررتعا دقو فاشكلا ىفام ىلع ليالا ضءبىف هب دارماو ليلقتال

 ,'ىامو َدِلظلا ديدش ىجادلا رخآ ءئش نم معياما ليلا ضعبىف هنوك ذئل ةدحاو ةليلىف هب دارملاف ةيضعبلاال

 اه و ةدحاو ةليل ىف ىصقالا د<-لا ىلا مارا رتلا نم تيرس لوّشب ردبلا ىرمك ىا ةيردصم
 ءاضآلا لإكو ةقلطخلا ماتو ةعرسلا ةياهنو لوهظلا يافعي مالظلا ةدشيف ردبلا ىرسك ةليل نيعبرا ةريسم
 ةلزتم ثلننا ىلا قرت تلظف *« هتضقيىف هدسحي ءارسالا نا هيفو تالامكلا عامجت“او تارودكلا غافتراو
 لزم ةفص كرد ملو نيسوق باق ىه ةلزنم ىا ةينابب نيسوق باق نهى نمو ٠ مريملو كرد. مل نيسوق بافنم

 لذه دحا اهبلطيالو اهكردال اذكو هي 2٠0 اح كالبق دحا اهدضق امواهك رداام بلطتملو دصق ملىامر لو

 0011 و و ١ عيمج كتمدقو

 مود مده لسرلاو اهب
 همدق لاش 5 مدخ ىلع

 / هذهبةصتخم ردقلاةليلءوجوةثالثب لضفاف رخآ ل ىفلاقفهدلوم ةليلاماو فيعضال و حت
 اه سل . امالا - 5

 | هروهظب ةفرسثمءذهو ةكئالملا لوزنب ةف ثم ردقلا ةليلو نيملاعااةج-ر داليملا ةليلوةمالا : 3 0 ا . . 0 اع 2
 م رت ا ىعم نعد هنلاكصو ٠ هلاطعم ردقلاةلبلو مالسلاوةالصلا هيلع هروهظ ةليادلوملاةل او مالسلاوةالصلا هيلع 8 ريدج واهل 1 058
 6و ىهوءاعلا ف تناكءايبنالل ةمامالاناىف فلتخا دقو مدقتلا نم ةلولدملا ةماماللاهبىفريعظ لبقو قاقحتمالا

 ةرخكتناو * مداملا عج مسا مدخلاو * منع هللاىضر سلا ةياورىهو سدقملاتدسىفوا ةريره ىباو ىلع ةياور

 مكوملاو لسرلاو ءاسالل مهب ريغ تاوعلا قابطلاب دارا * رعلا تبحاص مف تنك بكومىف + 7 قابطلا عبسلا

 داءاجبىف تاومتلاىف معرمت تنك كنا لاملاو اهيف ءايدنالا كتمدق ىنعملا علا مهيفو ناسرفلا ةعاجم فاكلا سكب

 كئانثرسشنو كئاول عفرو كهاج فيرعتو كبلق فيلأتل ةلزانلا ةكئالملا نم ناسرفلا
 قو مهنا ىلع لدياذهو

 .انىتح « مثتسلقرمالو وندلانم * قبتسمل اواش عدن ملاذا ىتخ+ هيلع هلةلالدالفالما هوعباش منااماو مهلزانم

 ٠ وندلا نمو الع ىلا منس ىنعم مسانم ولعينم منتسلاو قبسلاذخأينم قبتسملا قرتخت هلوقلوا قرت هلوقل
 ةارلا لعلو دوعصلاىا قرلالحم ىقرملاو ىنداوا ىلاعت هلوقب هيلاراشملا برقلا ىاوندلا نم ةئئاك ةفاسمىا اوأش

 «تتب ةزكش ىه ليق ىبنملا ةردسىلا هلوصو.نايبلاذهو ءايلوالاو ءاننالا حاورا ماتسلا نمو ةكئالملا قبتسملا نم

 ؟كلامنع و * ةدربلاةهديصق حرش ىف ىشثعلاو راكبالاب هللا هلماح داخل دافخو ركذ ءادهشلا حاوراو ةككالملا لعاهيلا

 ظ | هنعمل ةليلنع مهثدحإسو هيلع نلاعت هاوح ىنلانا نابع ىلاعت هللا ىطر سناو ةءصعتض

 لق جب رخسافهترسىلا هرحن ةرغث نم ىبعي هذهىلا هذهنيبام ىثفتآ ىنانأذا امعضم راى لاقاميرو ميطحلا ىف

 المن مزمز ءامب نطبلا لسغمن ةياورىفو ديعا مثىتح مث ىلق لسففتمكحو اناعا اولم بهذ نمتسطب تينامت
 ايئاربجىب قاطثاف هيلع تلمح هفرط ىصقادنع ةوطخ عضت ضيا راجلاقوفو لغبلانودةب ادب تيا مئةيكحو انما



 محجفتساو اندلا|]

 ا ىلا مف هبا بح سمه لي يف مذ لاق هيلا لسرادقو لبق ْ

 ىدهموهو ىوانملاف «لاحدلا جورخ نم ةمايقلاىا## ةعاسلا #8 ةمالعلا ىا

 ليوط لجردهنا رابخالابعكنع لقنو*ىدهلا نونمؤملارظتنباك هنورظتنودوهيلا

 هكاوفلا سانجا نم لبجو زيخ نم لبجهعم ةيبوبرلا ىعدي سومهطم ردصلا ضي رع
 الادحا هعمست الف فزاعملاو ناديعلاولويطلابهبدينينن وب ضب اعيج- ىهالملابابراو .

 ةعص نوععسسإو ا حيركح حيد بهتنا هجورخ تارامانمو هللا يريصع نمالا هع:

 ةامدلا كقسو ىلا ةقكوركتلانع ئرلاو فورشلا مالا كرش ا

 ةيرقنم قرشا ةيحان نم رخو كولملاباوبا ىلا ددزلاو ةلظلا ىلا ءالعلا نوكرو

 ثكمو ريثكقلخ هرامج نذا ىف لظتسو :هبسك قارضلا ضوذعو هذ باكتلا

 ىدوهملا لصيمأ 1 مونو ءارفص امونو 2 امو ل علطت ماموب نيعبرا

 ىسع طبه مت لاجدلامزهنوافلانيثالت هباعصا نم لتّشو هاقليف لاحدلا ىلاهركسعو
 سرفىلع بكار فيسب دلقتم ءارضخت ةمامعإ ممعتم وهو ضرالاىلا مالتسلا هيلع

 ةبادىه6# ضرالاةباد قف جورخ## و #8 هلتقيف ام هنعطف هيلا ىتأيف ةبرحددبو

 ردص اهردص و لبا نرق اهنرقو ليفنذاام.ذاو ريزتخنيع اهنيعوروت سأر اهسأر

 ريعب متاوق اهماوقو شيك بنذاهبتذو ةره ةرصاخ اهترضاخو رمنولا#ولودسا

 بهذنو ضرالاىف اهالجرو باصسلا سعاهسأرواءارذ رشعانلا نيلصفم لك نب

 جورخ # و » نمؤملا نم رفاكلا فرعيف ههجوىف لجرلا مست مالسلاامهملع
 لوقلاو حوت نب ثفاي لسن نم نان ردك ناخم 0 جوجأي 9

 ا لواش وهوراج ىلع ج ردو «ناهيصا+ةني دم وا*زاوهالا*ةئيدم وا*ن دانا رمد ىعت

 .ىموماصعو نايلس ما اهعموبراه اهزحمبالوبلاط اهكردبال ضرالا ىف ةحئاس ||

 لياربجءاخ تج رخ مثنيتعكر هيف تيلصف ريسملا تلخدمن ءايدنالا اهب طب رت ىتلا ةقللاب هتطب رف سدقملات دب تدنا ىتدعاإ

 ءاعسلا ىَ آى جلس . اربج ىب قاطناف كتماو اه. 1 ةرطفلا تعا لذ وع لاقفنبللا ترتخاف نبأ ن 4 ءاناو رج نه ءانا

 هاح“ى ىلا ماك هب هن | يح مم ىليق مهن لاق هي ءلاهللا لسرا دقو لبق دم لاق كعم٠ نمو ليف لِياَرخ لاك اذه نم لبق

 نيالابابح م لاقمث مال_بلادرف 0 هيلع ت نسف هن رطعإ سف مدآ كوبا اذهلاقف مدا اهفاذاف ا فم

 دم لاق كعم نم ولة ليئاربج لاق اذهنمليق مجفتساف ةماثلا عملا ىلا ى ٍح لّئاربج ىبدعصمث حلاصلا ىنلا وحلاصلا

 < ناذه لاق ةلاحانب |اهث وىديعو ى اذاتصلخالف م

 ناسف ايف ف سواذاف ةثلاثلا ءاعسل | ىلا ىب دعم مئحلاصلا| ىننلا و حلاصلا هيأ 5م رح خالابابح ىمالاق مئاد رف ت اسف اههيلع إف :

 ىسعو عك

 ابح رم لاق 3 درذ هيلع

 ىنلاو حلالا خالاب
 ىلا ىبدعص مث حلاصلا
 نتلسف سيردا اذافةعبارلا

 ابحر لاق
 ىنلاو حلاصلا خالاب
 ىلا ىدعص مث حلاصلا
 نوراه اهف اذانةسماخخا

 لاق م درو ه.اع تإسف

 ما صلا خالاب ابحر

 يديص 2 حافلا 2
 اذا ةسداسل 1 0 لا

 هيلع تس ىسوم اهق

 خالاب ا لاق مث درف
 الفحلاصلا ىنلاو ملاصلا
 نم هلليق ىكب تزواحجب
 امالغنال ىالاق كيك
 ةنزلا لخدب ىدعب ثعب
 اهلخد نما اهتما نم

 ىلا ىندعص مث يما نم

 اهيف اذاف ةعباسلا ,ائسلا

 كونا اذه لاق مهاد |
 ناسف هيلع ف مههارب ربا

 مث درف هيلع

 لالقلثم اهقبن اذاف جراد 5 1 6ل م. ةشيرب ) ابحملاق مث مالسلا درف هيلع

 لثاربجاي تلق نا رهاظ نارهثونا:طابنارهن راهنا ةعبرااذافىمتنملا ةردس اذهلاق ةليفلا ناذآلثم اهقرو اذاو رشا

 ةالصلا ىلع تضرف مث رومعملا تيىلا عفر مث تارفلاوللبنلاف نارهاظاااماو ةنلا ىف نارهتف نانطابلااما لاق ناذفام

 سج-نهنا داب لاق ىتح مالسلا هيلع ىمومنيبو ىبر نيب عجرالزامفلاقو ىسوهىلا تلزتف ةليلو مون لك ةالص نيس

 نم لس وديلع هللا ىلص ى الا ءربخاامو) حباصمللا فاك ةالص نوسجن- كلذف سثع ةالص لكل ةليلوموب لكت اولص

 2 وجأ٠و جوجأيو ض هرالا ةبادو لاجدلا جورخ) طا رشثالان اب (نمةعاسلا)تامالع ىنععي ط د 7



 مالسلا هيلع ىسعلوزنو

 اهب رغم نه

 | 0000 م

 ةبادلاو لاحدلاو ناخدلا ركذف تانآرشع اهلبقاورثىتح موقتنل ةعاسلا ىااهنا

 لأ نم وح

 هلوط نم مهنم فانصاةثالث ومدآ ىنب راشعا ةعست منا لاقي وكرللابا وعسف رهكرتف ةينيم راب

 ا شرف نم مم واءارذنورشعو ةئامءاوسدض عوهلوطن م,هنموامارذنو سةعوذةئام

 شوحوالو ليفبنو رمال ة يربط ةريحت و قرسشملارالانونرمشي ىرخالابفحصلتو هلذا
 ظ 1 املا ىف نملتقنلف ضرالا ىف نمانلتق نولوقب سدقملاتديىلا مئاهتا دنع واه واكاالا

 ا هللا مهكلهيف مالسلا هيلع ىسع هللا وعديف ةيوضخم مهماهس هللاد ريف مهماهس نومريف

 ىسع ةوعدب ىلاعتهللا ءاش ثيحر ورط مهح رطف مهفيج نس لمحتالو ك5 ىداىف

 ]| .مالسلا هيلع ىسيع لوزنو # كللانإال ماسلا عين هل يصشتو مالسلا هيلع

 ||| .يىو.الا عماجلا ةرانماهنا نيبعت ريغنم قشمد قرش ءاضيبلاةرانملاىلا هي ءاعسلا نم

 ةعيرشلاهذهروما ررقو فهكلاباككا هوبراوحو ةيزمللا لطسو لاجدلا لتقف

 ,قطصلاةضورىف نفديوةنس نيعبراو اس ضرالاىف ثكميو هلدلوبو جوزتيو
 :لهتلقنا هلصاح ىطوبسل ىسيعل وزن مالعاة لاسر فو« سو هيلع ىللاعت هللا ىلص

 ١ ووكأل تلق نيدبتجملا عب ديلقتب وا هداهتجاب ةعيرسشلا ذهن مالسلا هيلع ىميع لمع
 عئا رسشلا عبجج نون ءابنالا عيجج ناياماف دوم ىبن ديله نع الاضف د ديل

 7 ل تاس

 3 جا تمنت جوهر شم ١ لمت ا يحسم دان واسس ووا ل. انكر هيد فب دس تبطل هوجن" 2 وحل هيف دم

 !جايتحا الب نآرقلا نم ماكحالا عيم جرذس# ناياماو هللا نم جوب ةرخآتملاو ةءدقتملا

 ىتلا ةماىق دودعم هنو ىلع هاه م مالسلا هيلع ىدبع ناباماو تاكاح دا لأ

 ١ ىلاعت هلل ىبص هللاوسر قادقو هتاعك ةصز ق لخادو عدل ىلاعت هللا ىلص

 فلاختام 5-5 هيلع ىلاعتهللا لص هنع ذخاي نادعبي الف ءارسالاةليل ىف و هيلع

 رخآىبةماىننوكزوجالهلا لكشي نكل ىسلا مهنمةعاجج هيلا راشاام ىلع ليحنالا
 داراالب ةقيقملا ةيدودعملا ىضتشال لاش ناالا ةوبنلاو ةيمالا عامتجا عنتع هاو

 لمي ناباماو زوجيالام ,هوبامب ربعبالنا ىلوالاهت هببشتلا ليبس ىلع زوجت
 ةهفاشم مسو هيلع ىلاعتللاىلص ىنلا نع اهذخأي ناىلع ةئسلاو باتكلاب

 , رضكلاو هب ةباكلا ةلج نم نيثد ىل| ع هدعدق و ىكبس اهب حرص ىذلا وهو

 ةبوتلال وق عنيف ذ اهب رغم نم سما اعولطو# بد ىغ ريخ هنأ لعنتناو سام |او

 . لبقتال سأبلا ناما لبشالامكف نيسضتحلا نيسئايلاك ذئنيح سانلانادهجوىف لبق
 ناف دورمن هجاحم عم مالسلا هيلع عادل ةصق ىناقالا نع ليقو ةبوتلا هذه

 :دورُغلا ىلع ىلع ةجرشملو برغملا نم سعسلا نايا ناكما اوركنا نيمحملاو ةدحالملا

 3 كه جارخانع ليقو هتاارءاسةمكح اذكو لبق 5 هيردقةؤ5 ىلاعتو هنا ىريف

 قيفوتلا نع ليقو ةنس ةئامو نيسثععوتطلا اذهدعب سانلا و قب قفلاف داج- نب

 بينرتف صنالو ىحذ سانلا ىلع جرت ةبادلاو عولطلا تايآآلا هذهلوا

 0 ا

 سس وهيلع ىلاعت هّللاىلص لاق ىرافغلا ديسان. ةفيذح نع كاقعلا حرش ىف و+ريغلا

 (عولطو)
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 دّرطن نأ نم جر ران كلذ رخآو برعلا ةريزحب فسمللاو برغلاب فسلاو قزمثملب فشللاك ( كلذتو

 (ق>) هريخوناث 0 (هاك )لوا 0 ربقلاباذعو هلوقىلع فوطعم اذهوناخدلاو هرمشحمىلا نا

 حّرش ىف أك قداصلا اهربخا ةنكم روما اهنال ريعضلا طبارلاو هيلع فطعامو ربقلا باذعو هلوة ربخ "ةلخلا

 رك ارو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر علطا لاق هنا هنع هللا ىضر ىرافغلا ديسا نب ةفيذح نعو « كاقعل

 سابع نبا لاق « حلا ناخدلاركذف تايارنثع اهلبق اورت ىتح موقنئنلاهلا لاق:ةعا_لاركذن اولاق نوركذتام لآ

 هيلع هلال هتقيقح ىلع وه ةفيذح لاقو +ناح دلاكرهل ءاوهلاىرب ىحاطعقلا ناشي رق باص ا اعةرابع و هامنع رولا

 ناركسلاكرفاكلا و ماك لاكريصي نمؤملاو ةليلو امو نيعب را ثكمب قس او ب رغمل نيام ءالم مالسلا هيلع لانقف ةنع لئس مالا

 ثلملانباىف يليلق نامزف ضرالا جاون رثكا عطقب حايس ةنافريسلاو ا ردءااوهولجدلا نم ذوخأ» لاحدلاو

 هيلع لدي ميحصااوه لوالاو نامزلا رخآىف دلويسودقب داومل هنا ليقو « نامزلارخآف جرح. سون نا؛ليق
 هللال وسر رك ذلاق هلا هنعهللاىىطر ساوننعو * هداززحش ىفاك يي[ 00 هز ِهْنَع هللا ىذر ىرادلا ممم ثيدح

 لاقف لاحدلامالسلا هيلع

 حج اناذ مكيفانا وحج رنا
 ةثالثو جوجأمو جوجأيو ميم نإ ىسع لوزنو اهب رغم نم رس عولطو "

 رانكلذرخاوبرعلا ةريزجب فسخو برغملاب فسخو قرشثلاب فسخ فوبخ.
 : ةريثكطا شالا هذهىف حاملا ثيداحالاو مهرنثحم ىلا نئانلا درطت نيلانم جرم
 هسفن ج2 |ىماف مكيف عف رك وثي دا ىف قبسإك # كالذ وح وو ىهتنا اهليصافتىف ثيداحا ىوردقو ادجإ

 مم لكىلع ىتفيلخةللاو [| ى ركلا ظارشالا“ىه-.ذاله) ةمكلا» مدهتو تنحتان حلاو زو داصلا نه نآرقلا ٍْ

 ديدش ىا ططق باش هلا || روهظو ءالعلا ضيقب رعلا عفر نم. ىذمزرلاو نيشلا ةياؤرىفاف ىرغصلااماو ١

 ةيفاطةبنع هثيغ ةدومإلا || نيس نوكينا ىلا ءاسنلا ءاقبو لاحرلا باهذو رجلا .برشو.ئزلاوشفوقهللا

 ئرعلا دبعب ههبشا ىتاك || ليوطتو عاما ةلثو دجاسملا ةرك اهنم ثيدالاىف اضياو دحاو مق ةأرما|

 ُديلَهالا ىف تام ىدوهي || لاجرلا لاغتشاو رارثالا ةراماو فورعملا كرتو ةبيغلا ةزكو اونرلالكاو ةينبالا ||[

 هلا ىلا ةراشا نطق نبا || كفسو مكللا عبو نمؤملا فعضو قسافلا فرشتو روبقلا صيصخنو لاحرلاب ِ
 2 ءاردا نأ باذك || * قح هلك وه اهوحو ريمانمو ةبسكم نآرقلا ذااو ماحرالا عطقو ءامدلا ||

 لاشال عومجملا ثيحنم عومجلاال ربقلا باذعو هلوةنم مدقتا دحاو لكىا

 ىظلاناو طارسشالا و2 ىلع قدصنالف فاك ءركتم ىذلا ققطقلا قد أَن م"”نئزانا'
 امكعومم ديراناو رانلاوةنإلا وك ىلع قدصيالف لاضيلب رفكال هركتم ىذلا

 ةاكلابز معانا قيزطاف قلطيام وحن زاميلا مومم ةداراب لوقنانال زاميلاو ةقيقملا عجب ظقلا لمحتالف |

 ناخحلا مهوجو ناك ماوقا هعبتي نا_سارخ هللاقب قرشثملا ضرا نم جر لبق + الاهش ثاعو اني ثاعف قارعلاو

 تسلو جر ناو ركود

 ةروس حاوفهيلع أرقيلف

 نموئكزاوجاهناذ فهكلا
 فا ةلخجراخ هنا هنثتف

 اللاق مون ةالص هيف انفك ةيمك قدا مويلاثالذف هللا ل وسراب انلق ركماباك همايا تابهتو ةعمك مونو رهشك منو

 مهوعدبف موقلا ىلع ىتأيفررلاهتريدتسا ثيفلاكلات ضرالاف هعارسااماو ىلاعت هللا لوسراي انلق هرذق هلا وردق
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 هدماو اقوم هغيساوىرز تناك املوطا مهتح راش مهلعحورف تددَنق ضرالاو رطقف ءاسلا مف هننونم

 هبرضيف ابابش ”التمالجر وعد مث له تبل اميك اهزونكهعبتتف كزونكجرخا اهللوقيف ةبزحلاب ريو رصاو#*

 ثعبذا كاذك مهاغيبف عباصللا ىف اكاهتلا اذه علا لوقيف لبقيف هوعد.مث ضرفلا ةيمر نيتزج هعطقف فيس
 اذا نيكل ةقجا ىلع كم امضاو نيثدو رهم نيد قشمد ا ءاضببلا ةرانلادنغ لزنف مح سمح نإ 0-0 ىلاغتهل

 ىهتنب هسفنو تامآلا هسفن عي ردت نا رفاكا لح الف ؤاؤالاىاناه لثم هنم رددت مفر ذاو هقرع ىارطق هسأز أط



 معسميف هنم هللا ييصع دق موق مالسلاهيلع ىسيع ىتأي مث هلتقيف دل باس هكردي ىتح هبلطيف هفرط ىهتلي ثيح

 هبلع ئرسيع ىلا هللا جواذا كلذك مهافيف ةنجلا ىف تاجردب مهثد<و لاجدلالتقناب مهرسي هنا هانعم هوجو

 'مهنصحو روطلاىلا مهعص ىا قدانع روك هلاك دحال ةردقالىا دحال ناديال ىلادابع تجرخا ىلا مالسلا

 .اهيفام نوبرمثيف ةبريط ةريحن ىلع مهلئاوا مه رش نواش بدح لكن« مهو جوجأمو جوجأي ىلاعت هللا ثعبمو

 اتا نولوقيف سدقملا تيب لبج وهو رخل ا لبجىلا اوهتل ىتح نوريسي مث ءام ةرم هذهب ناكدقل لوقف مهرخآرعو

 مهباشن ىلاعت هللادريف ءاعسلا ىلا مهماهس ىا مهباشنب نومريف ءاع- )ىف نم لتقنلف لاعت ىازه ا انلتق

 اهللاىت تغريف كدحال راند ةئأم م اريخ م هدول روثلاس َُ وك 2< هباككا و ىسيع هللا ىن رضخ و ةيوضخم

 «لسقلا وهو نسرف عج عوف نوصصيف 55 ى فغنلا مهيلع هللا لس ريف م الهب هللأ اوعدب ىا هباعصاو ىييع

 0 ىدسع هللا أ طبهب مث ئش نوهاب ةعاش ىنداىف ميكلهب ىلاعت هنا ىلع هيلا 2 ةدحاو سفن توكل

 3 نولسلادقوةسيو ىلاعت هللااش ثيح مهحرطتو مهلمحف ت تلا قانعاكار ريط هللا لسريف ىلاعت هللاىلا هءاعصاو

 تح ضرالا ل سغيف مودل ردم تدر ديت 70 ]مح هلم ع نكيالا رطم هللا لسرب نيس عب سو و مب د يهيت

 0 اولا الع منال م + بياستلا قلطمو قللا ظفل هيلع أ سحر مترو أ| ةلاس 054 ا ا < املا ةللطمو ىلا ظفل .ديلغ 00 0ااا60600ااااااااااااااااا تتحسس حسك ١ لى يوزع
 دوصقمب ايفتكمو اهداساعم اهتلئسااكران توملادعبام لاو>اب ةقلعتملا ىطنغلادمت لأي د رف كتلي

 حورلابال هيد جلا ةايح لابن ونرمشي ون ولك أي ءادهشلا !)١( ماس شعاننا تالذواهتوجا أ نامرلا نم ةباصعلا
 تاكاردالا راسكعام-لاو علف لعفلابندبلامدع سضيالو اجايتحاال اماركا طقف أ هلرا.تواهفسقب نولظتسيو

 اديعبوا هب رقىلعواربقلا ىلع افقاو رئازلاناكءاوسهدءب موو هلبقموسو ةعجلاموي ىفكتل لبالا نم ةقعلا
 ةسوبحم ةبذعملا نكل ةنكمالا دعابت عمولو نوروازتي مهو (م) ةنابجلا فرطب < اوكا

 ىلع نوبتميو(ه)كلذىف تيقوتالب هترايزب نو>رشو ٌكازلاب نوسنأي (4)ةلوغشم 7 0 اف 35 0
 مهاب نوللأتو مهلاهعا نوفرعيو ءايحالا لزانم ا مهحاوراو 0 ملنم 6 ههدعالاو س

 مف 5 نعراب د ىرحاو مهيل صرعل هر مب نور تسسلو ةينطاخ ردّللا ثعبذا كل ذك ا ا رامسالاب ئرخاو مهبل كلذ نطرعب ةرانب ىيتنس نورشبتسو ||. ب ان 35 اغيبف سانلا نمزذقلا كتل
 7 م ا ل ل ا د ل م اما

 (دقو) نوعماجي راج راهتاهبف نوج راهت سانلا راش قبب وسم لكونم وم لكح ور ضبقنف مهنطابا تحن ,هذخأتف
 روك ذ1!ىهف ضرالا ةبادوهلوق ٠ هللادج-ر جباصملاح ىف كلانا هرك ذةعاسلا موقت مملعف سانلا ةرمضخم ءاسنلا

 ةبادمهلانجرخا ٠ مهيلعىلاعت هللابضغاذا ةداتةلاقو+ هيلع باذءاابجواذاىا ٠ لوقلا عقواذاو ٠ ىلاعتهلوقف
 ناىورشكاللانبالاقو هدازوجشلا ه ركدةوزالو افصلا نيب جر يدع ةبادئ 0 نورسفملا لاق 6 اماكت ضرالانم

 اهكرديال ناولسمئاخو مالسلا هيلع ىب .و٠ ىصعاهعم بك اراض رفاهيارق نيامونول لكم اهيفواعارذ نوتساهلوط

  نيمك اهنيعو 31001 اهسأرلاقف اهفصو هنع هللا ىذ رريب زلا نبا ن 2 ىور*الكى هنا ىراعاهتم اهتوفبالو بلاط

 اهبنذوةره ةريصانا نر داحو رمنولاهتولودساردص اهردص و ىلب كاس يتلاوهولب انرقاهنرقوليفنذااهنذاوريزتخ

 ٠ جرخال اهنا ىورو * مالسلا هيلعمدآ عاردب ةياورىو اما رذسشع ثا نيلصفم لك نيبريعب ملا وةاهمتا وق و شاك يِنذ

 نايدالا نالطب. ماكتب اهنا كنع ىلاعتهللا ىذر ىدسلالاقو برغملاو قرشمال ها ءارفناوعسلا غلبباهسأرو اهسأرالا

 هيلعىسيع ماياىفاهيناثو سانلاعرفت ىدهملاماياىف اهلواتاجرخ ثالثاهال يق هدا زوهشلا ىفاك مالسالا نيد ئومزملك“

 رذىبانع + اهب رغم نم سمثلاعولط وهلوق #* كلانا ىاكنيرفاكلا هوجوهيد ودق ماك ابريشت ونينمؤملا هوجواهي



 ىلاعتهللا تلف هذه بهذتنبا ىردنا سعملاتب رع نيحوسو هيلعهللا لص هللالوسرلاق لاةدنا هنع ىلاعتهّللا ئدإ

 اهلنذ ؤبالونذ ًاستواهنم لبشال ودحست نا كش وبواهانذ وف نذ أتسافشرعلا تح دست ىت>ح به ذتاهناف لاق لعادإ وسأل

 شرعلا تت اهرقتسم ناف+اهلرقتسا ى رت سهلا و+ىلاعت هلوةثالذف اهبرغمنم علطتقتئج ثيح نم ىعجرا اهللال]

 درواكىكك سانلا ىلع جر ةبادلاو اهب رغم نهسعتلا عواطاج و رخ تايالاهذهلواو * هريغ وىلتسكلا باتكل

 مالسلا هيلعريها ربان اهب رغم نم سع كاع واطىف ةمكملاواولاق * قيفوتلا فاك اهريغ بيترتفف صنالو رخآشيالا

 ةيرهدلاو:دحاللاوةمحملاو:رخلاناو رقكىذلا تهف بره نم اهب تأف قرستملا نم سعثلاب ىتايهللانا دو د

 هتردق' نوركملاىريل برغملانءامو:ىلاعتهللا اهعلطي ف نوكينا نكميال ونتاكريغوه نولودب وكلذ نوركن ةفسالفلا

 ةروكذملا قرفلا اهركس تايالارتاس اذكه وبرغملانم اهعلطاءاشناو قرشملا نم اهعلط'ءاشنا هكلم ف سمتلال
 هجرخا ةنس هن امون اه رغم نم ا طدلا ولام دعو نمانلا جب لنور غب ةلادكو ءديج-ن.ديبعلاق *« مالكي ف

 ىذمّرلاهاورافىرغصلا طا رسشالا اما و ىربكلا طارسشالا ىههذهناعتقاهطا رشا و +ىط وسلا ه رك ذ نيفلا ىف داج- نال

 طارشانمنا لسو هيلع هللا لص هللا ]ل وس رلاق لاق هنا دنع ىلاعت عي واب اه- هللا ىذر كالامزب سنا نعزان

 كي كا[ طرق
 ىلع س راو نيثالامو لاعالا ض ى درودقؤا

 0 0 ْ .٠ 24 06 ا نودر مف تاهمالاو ءاب ل ءايدنا

 عمفرينا ةعاسلا. ةمالعلا
 ها اورالا(0)ةيذاو الظدحا نه ىملاةياكشب نواأت (2) تائيسلاب نونرح وانس 5
 عازتالاب ال ءازعلا ضب رانلا فرافكلا حاوراو ةنللاىف نينمؤملا حاورا ليقو تعا ثيح بهذي ةلسؤلا

 ِ لهملا رهظدو مهبواقنع ليقوم <ااذهليق مهروبق هينفا ىلع نينمؤملا موم حاوراو ةنملا ىفءادهشلاحاورا ليلا

 برشيو انزلا اوشفو تءاش ثيحه لا ىف ح رمستر يضخ ريط لصا وح ىف'ادهشلا ونييلع ىلع ىفءاسنالا حاو 0

 قب ولاحرلا بهذيورلا [| ملو ضرالاف سبح نم مهنمو هربقفف سبح نم مهنمو ةنللا باب ىلع نوكي نم مهنه
 نيس نوكت ىد ءاسنلا صت#رقلا لاؤس مدع (8) كلذ ريغومدلا رهنىف ضعبو ىلعالا *ةلملاىلاهحور صا

 نم وهود>اومبق ةاما أ تانبلكةرخآآلا فنوجوزتينينموملالافطا (4) امي مومعلاب ليقو ةكرعملا ءادهشبلا
 بايع صمامات نوكي ةيقلاوا تعلو (١ ١) ةالصلاك تك رويبقلا لاعفالاب نوذعي(١ 9 اراك تمل ١

 ا نعول ٍ ايهتقادص تلقت ةرغص ؤاةريسك تن ذأ اذا نيش دصلاد>١نا ١) ف ةووكم امه وع
 كلارك رمش في.ءضلا 000 35 لاي 0 » 28
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 ضعباندهاشدقل فيلانلا 0 ىلإ 0 ىبازع لك 5 ريبكأ + 7
 ءالإ ا حرصوا ادح هيلع عراشلابتر بنذلكاهنا ترفالاو اهتم فول ب
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 ثيدحلا اذه فام طارم /

 ليملا روفوو او ناتئيقلا صقرو روشفلاوغناو ةانزلاولغ نهروطسلا اذهاهيف تقفنا ةدلب روك 8

 هللابذ وءذ ,هروما ىفريخال شاد ريغ نم اًؤاثامداشناوش اب والا وةلغلا, ءاليتسا وتاءاطلا عض وم نهروفنلا وتابارخغا -

 ةعاسلاطارمشانم نا س و هيلعىلاعتدللا لص هللا لوس رنغىورو +قراشملا حش ىف كالملانءاىفاك مهرو رش نه.

 ءاسنلا بوكرو نازيقالا ءارماو فورعملا راو ةييغلاةرزكو ايرلالك اوةيشالا لي وطتو .ةعاجلاةلقو دجاسملاةُرث

 ناو اهلع ةشالاو روبقلا ضيضصختو لففذكلا و ركاو لاحرلا,لاحرلا لاغتشا ولاحرلاب ءاسنلا وءاسنلاب لاحرلا

 رفكو سها نه 00 ملا ذا او ماحرالا عطقوءامدلا كفسو مكملا عب وافعضتسم نم ُؤملا واف يشم قشافلا

 نع[ ايبددلا نوكي >ح ناطيش كلا مهب لازءال و نارينلان واهب ال وناج- رلا نم نورحتسلال و نا رقلاب نولظعت.الو هايا ْ

 ءالؤه ملقل مهوتسلا ولونينا<ءالؤه اولاقل كتدابع وكدهزفكو رول مالسلا هيلع لاقو »+ هللا الا هلال ل 9

 اهروهظ ةيفيكو ناب هذه مامتوماقملا اذهىف فاك مالكلا نمردقلا اذهوهللادج ر ثاللانءاءركذ ديعولابر

 نمةجالاهيلا سماق ةعانقلا ه امأرج ىواضتلالئذاطلاو افلؤمىسدقملا ظفاطلااهيف مج ىتح تالصفما ىفةر

 رعنا 2 + هيف ف تاناور لا كملت خادوةي ميلا َّ اقعلاح س2 ىف قازاتف 2+ لا لضافلا لاق 6 كلاو) ةعاقيا



 زلانعرارفلاو انزلاوةنص#ملاف دقو يأ ؟سر 2و قدح ريغي سفنلا لتق وهللاب كرمثلا ةعستاهنا هنع ىلاعت هللا ىذر

 ميلا لامك او رحتلاو
 نيئسملا نيدلاولا قوةعو
 دازو مرا ىف داحالاو

 ىلاعتهللا ىذر ةريرهوا

 ىلع دازو ايرلالك ا هنع

 هنع .ىلاتعت هللا ىضر

 * رخلا بردو ةقرسلا

 عراشلا هيلع دعونامليقو

 لك ليقو هصوصخت
 ديعلا اهلعرصا ةيصعم

 دلال لكو رك نه
 لاقو ةريغص ىهف اهئع

 قحلا ةيافكلا تحاص

 نايفاشضا ناعسا انمهنا
 لكو اًمهناذ نافرعنال

 اهقوذامئلا تفيض ةينضعم
 تفيضااذااما وةريغص ئهف

 ةريبك ىهف -اهنودام ىلا
 ذارفكلاةقلطملاةريبكلاو
 همالك ىهت'اهنم ربك !بنذال

 لئس الجرنا ىورو *
 ةللاىذر سابع نا َنَع

 رئابكلا عبسا امهنع ىلاعت
 برقا ةئامعبسلا ىلا لاقف

 راقغتسالا عمةريبك ال هناالا
 راّركصالا عَ ةريغصال و

 ىلتسكلا باتك ىف اك
 ةريبكلا اثههدارملا ةل+جابو
 جب رخنال) رفكلا ريغىه ىلا
 «ناعالانم نموا ديعلا

 وهىذلا  قيدصتلا ءاقبل

 ةلزتعمللاف الخ نامئالاةقيقح

 بكترم نا اوعز ثيح
 الو نءؤع سيل ةريبكلا

 ند ةلزئملاوه اذهف رفاك

 لامعالا نا ىلع ءانب نيتلزنملا

 | عست اهنا ام«تعىلاعت هللاىذر رعنبا ىورفاهيف تايورلا فلتخادق ىتازاتفتلالاق

 |فخرلا نم رارفلاو ىتزلاو ةنصحلا فذقو ق> ريغب سفنلا لتقو هللاب كرشلا

 | ةريرهوبا دازو مرا ىف داملالاو نيلسملا نيدلاولا قوقعو مهتيلالاملكاورحلاو
 |! [ىهتا رخلابرشو ةقرسلا هنعىلاعتهللاىذ رىلع داز و ابرلا لك اهنعىلاعتهللا ىضر

 | هللا حور نم سايال امهنع ىلاعت هللا ىض ر سابع نباداز و س ومتلانيهلارعنباداز ولوقاو+

 | دعب ةيبارعالاىلا عوج رلاديه_س ىباديارو ىفدازو ىلاعتهللا ةجرنم طونقلاو

 | ءالؤه لمثل تومي لجرنمام مكتلبق مارملا تيبلالالحتسا ةياور ىدازو ةرجفلا
 بهذنم اهباوناعراصم راد ىنلا عمناكالاةاكزلا ّيؤيو ةالصلا قبو ماعكلا

 | :ةداهشو رانيدهتبف ابصغ لام اذخاو ةطاوالا ةيعفاشلا نم ىقتايورنع ىتاودلا داز

 مدقتو نزولاو ليكلاىف ةنايمللاو محرلا عطقو ناضمر راهن قراطفالاوروزلا
 هللاىبص ىنلاىلع بذكلاو قحريغب رسما بر ضدواهتقو نع اهريخأتو ةالصلا

 ةداشلاو ةوثرااذخاو رذدعالب ةدابشلاناقكو ةباخكلا بسواد: سو هيلع ىلاعت
  ىهنلاو فورعمل ايم الا رو ةاكزلاعنمو ناطاسلادنع ةياعسلاو ءاسنلاو لاجرلانبب

 اهجوزنمةأرلا عانتماو ناودملا قارحاو هلعت دعي نآر قل نايسذو ةردنقلا عم ركنملا نع

 أ راهظلاو نارقلا ةلجو معلا لها ةتاهاو ىلاعت "هللاركم نم نمالاو بيمالب

 ١ ' عيضومتب اهيف حرصام امه“ ةيور لكف عقاولا ددعلان البق ناف* ريزتلخا هل لكاو

 نع ىوانملا لاقانلق + امهنب قيبطتلا فيكف هيف عقوام :ضاصتخالا ىضتقي عستوا

 ”اعيسرخآثيد>ىفو اعبراوا اثالئثانه رئابكلادع فيك لوق.نا لئاقل سيل ىذاقلا

 | رضخلا ديشال قلطملاو :قلطم ركلانال. كلذنم ”ىثشىف رضحلا ضرعتي مل هنال
 || ءادتادريال صنلاىف ةفلا لا موهقم مدع, نيلئاقلا ةيفنلا دنع لاكشالا اذهنا نحيا

 ||| اضياوعفادنم امهلسيل عقاوددعلا موهفموبقالا موهفمذاب عصف ةيعفاشلادنءاماو

 أ[ اعم نييرفلا ىلع لاكشالافاضيا: ةيفنإ ادنع ربتعم ددعلا موهفمنا ليقام تدناذا

 || باوجوا ةعقاول ثيدح لكدورو زو<هناو قوطنملا ضراعيال موهفاالاَشنا الا

 | لاك اهريغب اهضعب و ثيداحالاب اهضعبنا تركذامم انف دق ليقناف + ةثدادل

 أ كلذلك ذخؤي نازوجيانلق + صنلا  ةلباقمىف ىأرلاروصتي فيكم ىناوادلا
 |  دوجولا مدع ىلع ةح نيوكمال اننادجو مدعو اهيلع فهن مل ثيداحا نمدضعب وا

 لك نوكيهجوىلع ماعلك صادربنا زوحيو ةسياقملاوا صنلاةلالدب زوحجيو اقلطم

 اهيلع ارصصم ولو *# ناممالا نءنمؤومادعبلا ب رخال قه هقادصمو «دارفانم ركذام

 ّليَق ناف«رفاكالو نم سيلريبكلا بكتس عنا معزيف ةلزتعلل افالخ قيدصتلا ءاقبل
 .انلق + رفاكالو نمؤع سيل ةريبكلا بكترم هدنعناف ىرصبلانسادنع اذكو

 || ةالخ 4 رفكلافهلخدتالو  اقلطم رفاكي سيلرهدنعو رهاجم رفاكب سيل هدارع
 || 6 رانلاف 2: ةريبكلاىا  هدلختالو 9و رفاك بنذملا اقلظم ,هدنع ناف جداول

 (هلوقل) رانلا فالادب و هريصتالى اه دلخ ال و رفكلا ىف )ن«اادبعلا ىا(هلخدتال و )امبالا ةةرقح نهءزج ره دنع

3 



 ٍفصو ةدهاشلا فكيماطلا وتاكل نامالا فصو ىلع قاب وهلب 14 هتعاط طبحالو ) ار ناش وه

 انلناعالاو رفنكلا نيب ةطساوالهناف رفاك اضيا ةريغصلا لب. ةريبكلا بكت ىمناىلا اوبهذ مهناف جرا ون | افالخ نام

 هلوقو ناسحالا ,ظعا ناميالاو * ناسحالا الا ناسحالا ءازج له « ىلاعت هل وقلا

 لوخدلا هلردقنا اذه جراومللاو ةلزتعلل اذالخ+هرباريخةرذ لاقثم لمعي نف+«ىلاعتا

 « هتعاط طبحتال ول ءاشي نإ! كلذ نودام رفغي هنالالصا لخدبالنا ضعبل زوكذأ
 نمؤملا ةعاطل طوبحال هنا ىلع اوهجا ةذباسالا ضعب لاق هتعاط لطبنال ىأ

 ىلعىبأك هنودب وا مشاهىبأك ثكالاب لقالا طبح لاق نموهتعاطب هتيصعلالو هتيصعمب
 بنذملا نمؤملاف ةيلكلاب ءافثالاوه لاطبالاو طبملانم رهاظلا ل وقا* عاجالا قرخ رخدق 3

 ا عاجالل افرخ نوكيالف ضفاورلا وج راوملا بهذم نيعاذهف رانلا ىف دلما

 هنع ىلاعت هللاىضر ايلع رفكتجراوملاا مالكلا ركىفلاق هركذ اهاصت# فلاح

 ررض نكل طبملانكيمل ناودنا مناضياو ةريك هباكترال جراوذناو ةاغبلا لتقل

 46 رفغبال ىلاعنهللاو له ةيصعملا عم ةعاطلا عفن ققحتك ققحضم اميالا عم اقلطم ةيصعللا
 0 راو س النا ركذءازاحم رفكلا قلط» دارملالعلا# هءكرششينا وه هلدع ضخما

 كسا كتل ليلدب انيدث ول وانه ليو« رهفافةلالدلاوا ةسياقملاب دا سر فكلا عاونا رأس وا
 لاحم ضرفلب لال يضل 50 1 ذهلوقا*نيرساحلا نم ناوكتلو كلبع نطبخ

 نيعلا باطخ باطاناعإ ونا نمناقنالا فلاقع ضيرعنلا وهذي الا نمدارملاولاحيوةو

 نؤرقي نيذلا لأساف كيلاانلزناامم كشىف تنكناف + ىلاعتهلوق هنموريغلاهيدارمل 0!

 رافكلاب ضيرعتلا دارملاامهاو ا رسو هيلع ىلاعتدللا ىلص ءاشاح+باتكلإ

 مدعم لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلانه كشلا رودص لاقحا نم اشاحمئاشاأ

 ةفرفتلا مدهدهمازلت 2007 زو<ليقف ذاقعاماو + عاججالاب تبلثةرفغملا زاوج

 لذ ةيانالا اقرا نقلا ةقرنتلا يمت ةمكملا ى.ىضملو نيم :
 كلل انعم ةقرفتلامدعنوكينا زاوحي هيلعدرواو +اذكو اذكو ةحابالا لهم

 ناسحا وهب ةقرفتلا زو م- ولو رورششلاو رفكلا قلخ ىف كة
 ةيانطلا ةيادهن نع وفعلا ىضتقت مركلا ةياهنو ”ىسمل ناسحا البو ْنْ 0
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 درو هدف اناعالا هبفاصتالا نع نمؤملا جرح الو ىلقلا قيدصتلاوه ناممالا ةقيقح نا ساو لوالا: هاو

 مزعلاو وفعلا ءاج روباقعلا فوخ هءنّرقا اذا اصوصخ لنك ةفاوا ةيجوأ ةوهش ةيلغل ةريبكلا ىلع ما 5

 نا ىف عازنالو بيذكتا ةمالع هنوكل ارفك ناك فافضسالاو لالحسالا قيرطب ناكاذا من + هيفانيال ةبوتلا

 نمل اءاقلا وهنصلا د ومسك ةيعرسشلا ةلدالاب كا ذكدن 3 ٍلعو هيي "مو لهم- بيذكتلا ةراما عراشلا هلعجام ىصاعلا

 لفلتلاو تاو وذاقلا ىف |
 كالذ ردو رفكلا ةماك

 رفك هلا ةلدالاب تدب اع

 كيداح الا ونا 3 اىلاثلا+

 نموا قالطاب ةقطانلا

 ىلاعت هلوقكىصاعلا ىلع
 بثك اونمآ ئذلااهيااب#
 اهبااب صاصقلا :مكيلع
 هللا ىلا اووت اونمآ نيذلا

 ىلاعتهلوةو احوصن بوت
 نينم ؤملا نم ةافلط نأ

 ه ةريثك ىهو اولتتقا

 نم ةمالا عاججا ثلاثلا

 اذه انمونىلا ىنلا يصع
 نه تام نم ىلع ةالصلاب

 ةبوث ريغ نم ةلبقلا لها
 عم مهر افغتساو ءامدلاو

 طماطم مهباكتراب ماعلا
 كاذ ناىلع قافتالادعب

 اك نينمؤملا ريغل زوحيال
 لضافل دئاقعلا حرش
 فرصخا © قفاز اس نللا

 ةرهاظلا صوصنلاب ج راولا

 هلوقكر فاك قسافلانا ىف

 هللال زئاامب مك 1 ندو*

 رفكد قفا رمعتم ةالصلا هك رثنم هم واسلا هب .اعهلوقك و+نوةسافلا مه كم ؛] واق ثالذ دعد رفك ن نمو ىلاعث هلوق ون و رفاكلا مهك 1

 رفكنمو* ىلاعت هلوقنمدارملاس يلو هرفكىف كش الو هللا لزناامت ”ىذثب مكمل نموىئعلانرهاوظلا كوزءءاهناب اول
 ىلع باتكل | كلذ ىلاعثدل رك ةهلاكرمصح لب نامالادعب نفكتلا ق ىمنلا قاطم رصح»+نوةسافلا ,مككوافثا 3

 هللاو) ةيلتسكلا فاك لالحتسالاةدارا ةدارالامتحا عم ظيلغتلا ليبس ىلع درا وداحالا لبق نهد :وكمف تيدا ود

 ع امتاو القعز وجي هنا ىلا مهضعب بهذفالم ا القع زوجي ل ههنا ىف اوفلتخا هنكل نيلسملا عاججاب هب ءارمشي نا أ

 اعفن هيف نا عم هطاقسان سف هقح باقعلانال القع كرشلا نارفغ زاوجيىلا ىرعشالابهذ ىنعي معلا ليلدب هم



 : ىف كى ىلاعتهللانم حجقنلال ى رعشالادنع نال عمسلا ليلدب نارفغلامدع لع امتاودحال ررسض ريغنم دبعلل
 َ اهن رفكلا ونس#لاو*ىبسملا نب ةقرفتلاا هبجوم و هي ؟ ٠ زلح .- اة وتل عنتع هلا لأ كير نها

 | لالا قلَطَم ىأ ءارثثلا ىا « كلذ نودام 8 هفطلو هلضفب < رفغيو » 20 ةيانلا ىف
 ا” اللا هيلع بحال هلال ةبوتالبولو رابكلاو راغصلانم 0 م

 | هلال ةبوتالب ةريكلا ىف جراولللاو ةلزتعملل افالخ ةعاطلا ىلع باوثلا بجيالاك ةمارغلا عفرو وفعلا لقحت
 000000011 ا تاعي واف باقعلاب ةريبكلا بكرم دعو اوريخا_ىلاعت اقح هدقتعي رفاكلااضياو

 هللانمنالاحم امتو بذكلاوفلملاا زاوج ذئنمح مزليف هيلع دروا بوجولانود هنع وفعلا نكي دك عوقولامدع ىلع لدباتا ديعولاموع ريدقت ىلع هناب بيجاو+هربخ ىف بذكلاو 2
 ىلاعت هلا ةردقاهلعمل تلا كا روس ال امر امهنب عفدو لا لاخلا" ناك ا لاغت اداقتعاوه اشيا ةيكح

 رظنلابى ا اما صقنلانالوقا+رعتلا وله اكةردقلا هلع الذ هللا ىلع صفته« ايدرو دبالا هارت ذبالا
 ا رورص ناكل ةتاذئق اهتتمناو نكمت 'هسفنقاماو نامتهتازىلا || بوثذلار است الحادهو
 ' نكملاعم عمتجنا زوحيريغلاب لاحاو ىتاذ لاحم ال ريغلاب لاحم وهامما لاحلافالام رو ندلادركد
 تارسفمو تاد.ق٠ صوصنلا تاقلطمنا لانا قللا باوطلا لقمت ىناذلا ا نأ كالذ نودام

 ٌرْفعيو + ىلاعتهلوةنم موهفملا وفعلا ةئيثم مدعب تاديعولا ديقتف اهئاديقم دوش عم رابكلاو رئاغصلا نم
 بيهزلاوبيغزرلاءاشنا ديعولاو دعولانم ضرغلاناو الثم ه ءاشي نا 1 افالخ اهنود. وا ةبوتلا
 باجتسالاو عوقولاال قاقكسا ىلعديعولا صوصن لمح اضيا بيجاو#رابخالاال اهنوصخب مهناف ةلرتعمل
 ”ةنيزش رفاكلانم ةيصعملا كات رودص ىلع صنلا لمحو أ ا ل ةنورقملا رئابكلا وا رت اغصلاب
 '00000 0 ق اهعع لاعتدللا ىحر سابع نانع لقناك دترلا قحق هلوزن || خد اوكسمتو ةبوتلاب
 .مركلا فالخ هنالاقافنا راجي سيلدعولا فلخنا ءآو هدي الا ادممتم انمٌوملتَس ثيداحالاو تايآالالوالا
 ارتاح سيل هناؤسنلا رحفام رهاظفدّيعولا فلخاماو اناسحا هللاىلع دبعلاقحو ةاصعلا ددعوىف ةدراولا
 اآ )1 دعو داع ىلاغهننانال ةندلالهادنع اخو داعيملا تاذالهنالةلزتمللادنع ريدش ىلعاهناباوحاو *
 . ىوراءزاوج ىدحاوال 10 12 كا ودلال ها ل ضاتو بقاعبألاو نأ نيم | امتا .اهمومم
 وهف اباقعهلعىلع هدعوانمو هلز<”وهفاباوث هلعىلعهللاءهدعو نم هنعدلا ا ملا بوجولا نود عوقولا
 "ىلصوملالاقاكلكدنع نسم وه لب الضف وام ركلي ابيع كلذدعنال برعلان ال ورايملاب صو_تنلا تريك دقو
 ش ةعلام وقتلاف:ءارضلادعواناو + هدعورما.ءارعسلادعواذا | بنذلا صص## وفعلا
 الا زاتقتلا لانو يحر روفغهنالمركلاو وفملاامهالواو دخاءاشناوافع ءاشزاف دابعلا || ٠ اند * صولا | ىلعدقح ديعولاو فل الف هللا ىلع دابعلا ق>دعولاناهلوقب ذاعمنب ىحب نسحادقلو تاموهم نع روفغملا
 ىدللذوقلا لدسام ٠ ىلاعت هللا لاقدقو لوقال ليدبتوهو فيك هفالخ ىلع نوةةحلا ل ا
 اليعولاب ريخاذا ميركلا مهدا معلما لاتمن عاسججالاب فتتم بذكلب ىلاخلا لاقو* 1 ا
 لصاحو *هيلعدروا ناو ليقتسملاف بذك الهنا .ضعبلا نم 50000 ةمخح ىفان اذهوهيلع بذك الف دعولا فالي كاذب حرصي لناو ةئيشملا ىلع هرابخا بينا هلاشب قئاللاف 0 00 ىلع

 ٍ 3 0 باوالاو*لسرلا
 . ليبق نموا ددهت ءاشنااما ديعولا صوصن نال فلك يول هنا: ىاودلاب مالك وطااو*لسرلا لاسرا
 : وفعلا زاوح در نا

 6 ماع ) ةنورقما ديعولا ف ةدراولا :تامومملاو فيك ملا نع النضف باقعلامدع نظ بج وبال ١ 9
 ىئازاتفتلا حرش ىف اكارجاز هب ئكو دحاو لكىلا ةبسنلاب عوقولا بناج جرت ديدهتلا نم ةياغب



 هءأشي نأ كلذ نودامرفغيو *ىلاعتهلوق تحن اهل وخدلال مة ريبكلا اهبكت م بنئجاءا وس (ةريغصلا ىلع باقعلاز 5
 تايآآلا نم كلذ ريغىلا ةازاحلاو لاؤسإ نوكي امتاءاصحالاو «اهاصحاالاةريبك الو ةريغص رداغبال+ىلاعتدل وقل
 ) رثا30ا باننجا عمولو) بهاوملا فاك ةريبكوا ناك ةريغص ىلاعت هللادبكح ىف باذعا بيس بنذلان الو ثيداحالا
 مكنع رفكن هذ ع نوهنافراك او 2 نإ ىلاعت هلوقل هب دعت زج مل رابكلا خا اذاهناىلا اوبهذ مهنال ةلزتعملا نال

 1 لكلا ناك ناو رفكلا عاونا ىلارظنلاب مسالا عجب و لماكلاهنال رفكلا ىهَدقلطملا 7 تيحاو + مكنأب
 عم اب عمها ةلياقم نا ةدعاق نم دهعام ىلع نيبطاخحلا دارفاب هي 71 1١ 5- ةماقلا هدارفا ىلاوا مكحلا ىف ةدحا

 عوقلاال قاقح#الا نا..وا ةلصفما لئالدلاب روفغملا تنذلاىا ضعبلاهنم صخ ماع 1

 باقعلا زوو 8 فالللا قيرط ىلع نكيمل ناو زاو+اوه ىتاودلامالك لصاحلا

 هركذامو 00 مايق مدعل همدعو عوقولاب عطق ريغنم ىلايملا لاق « ةريغصلا ىلع 1

 لكك هر سال مصل ناعم ىوعدلا نم لوالا ءزلا تابثالف ةلدالا ند حراشلا

 تا ةرفغلا نال + ءاشي نمل كلذ ن ودام رفغيو + ىلاعت هلوق حراشلا ةلداو ىهتا

 + اهاصخحاالا ةريبك الو ةريغص رداغبال + ىلاعت هلوقو باقعلا زاوج دعبالا

 قال ثيداحالاو تاب.آلانم ثالذ ريغىلا ةازاحلاو لاؤسلل نوكيامتا:ءاصحإلاو |
 اضياو انايصع اهنوك رهظي نياف اهيلع باذعلا عبملو ةريغصلا رفغب ملؤل هنا
 ءربارش ةرذ لاقثم لمع! نمو + ىلاعت هلوق و ناو باقعلا عوقونبع ةازاحلا

 6 رابكلا بانتجا عمول وف ركذام لثه ىلع لع :ةهلوق لمح .ناالاعوقولا ىلعلدب * |
 ىلع لومست + ركتائيس مكنع رفكت هنع نوهنئام رئابك اوبنتحينا « ىلاعت هلوتاماو |

 عقدنتهبو لامكلا ىلإ فرصتي قلطملاو هلامكل رفكلا ىه ةقلطملا ةريبكلاذا رفكلا

 هيلع ّرسلاو ةبوقعلا كرتىا #* وفعلاو 88 بيذعتلازاوج مدعنم ةلزتعملا ةهبش

 ناو اعطق ةلوبقم اهنم ةبوتلاف ارفك ةريبكلانا ليق © ةبوتالبولو ةريبكلا نع
 نراقت ملاذاالا ةقرفتالب اقلطم عطقلاوه صوصنلا رهاظلوقا* ةوجرف اهريغنم

 لديو هطاقسا هلف ىلاعت هقح باقعلانا ةبوتالب وفعلا هجومت اهناكراو اهطورشب
 اعيج بونذلا رفغي هللانا ريثكنع وفعيو تائيسلا نع وفعيو لثمعوقولاىلع'

 «تاجاحلا ىضشو# ضب دنع رفاك نمولو 6تاوعدلا ب يحي ىلاعتهللاو# '
 هدابع ىلع ااضفتو# بلاطالي ولو ىتاثلاو بلطلاب طورنشم لوالا نارهاظلاو

 مكانآو + عادلا ةوعد بيجاو + مكل بحصسا ىنوعدا * ىلاعت هلوقل ايوجوألا
 ع ءامدلاءامدلاالاءاضقلا دربال اس 5 ىلاعت هللاىبص هلوقلو هوقلأسام لك نم

 ىف ةررحلا ءامدلا لوبق طئارمش ىعادلا ىعارب نا ىغشإ نكل لزني ملامو لزتامم
 تاقواىف نراقيو مهتتسلاىف ةررقملا هعناووم نيو ىرزج ا نيل اك ,العلا 5

 ءامدلل عفنال ةلزتعملا تلاقو هزيحو لوبقلا ةنظمىف 0000 هيكماؤ لب هلوق

 داح الا ماسقنا ىضت 7

 عكر ايلوةك داع لا
 اوسلو مهباود موقلا

 دئاقعلا حرس ىفاك مهبابث
 ىلاعت هللانم «وفعلاوزب

 بنذلاب ةذخاؤملا كرت

 تناكولو (ةريبكلانع)
 رفكلادعب :رابكلا ريكا

 «ةبوتالب ولو ) ىلاعتهللاب
 كلذ نع وفعلا ىلاعهلف

 وهو فطلو 0 هنال

 ناو اعرشو القعنسح

 يلع رست جا ضاخام
 وفعلا جريف ةبوتلا عماما
 ةبوتلا لوبقو كلذ نع

 فالح وج مةيصعملا نم
 عوطقف رفكلا نم ةبوتلا
 لق ىللاعت هللالاق اهلوبشب

 اوهتني نا 'اورفك نذل
 مفلس دقام مهل رفغي

 قيفوتلاو بهاوملا ىف

 بيحب ىلاعت هللاو )

 ةلج نمىتعي (تاوعدلا

 ةعاجلاوةئسلا لهادعاوق

 تاوعد بيه ىلاعتهللانا
 هللاديريىذلاتةولا فواالا>بلطامل وصحن نيجاتاتاجاحىا 6( ل ١ ةقيرب )7 (تاجاملا ىضق.و)نيَرطُش

 هنمالضف ىا (الضفن) بهاوملا ىفاك ةمايق ةلامويل ىلا هللا كنع هلا الذب ا وث راخدابوا ءاقمأأ نم ىلا ١

 ىئع ىدابع كالثس اذاولاةو*مكل بس | ىنوعدا+ىلاعتهاوقلةيهولالاو 5 . ويرلا ماقع قئاللا وههناتفاستلل

 لمهتسإ لام جر ةعيطقو ا مئاب عد ملام دبعلل ناس مسودياعوتيا لص هلوقلوهيفامذاذا عادلاةوعد بيجا بي

 لاق + ندلادعس 00 ارفص امثدرب نأ هيدي , مفر اذا هديبع نم يمسي مرك ىي مكين ا م السلا هيلع هلو .:

 يع لالضلا باعصا هيف دقو 37 غبلب ريثأت تاوعدللو »* هنديصت ىف ناقع نبا ىلع نيدلا جارمس مامالا حج“



 ءامدلا ىف سيل ةلزتعملا 1 ا ءاقد فو مربملا نود قلعملا ءاضقلا رئا فرص ىف

 ا ءاغدلا كيذك عفني وزوجيف ىضشوا هانع ُُ ةندوا هج ا تام. نم« 1 2 ةقدصلاو ءاعدلا لاق

 الا | وعدا مالسلا هيلع هلوقل ب تكلف اروضحو ةيوطلاصولخو ة 4 لا قدص كلذ :ىف 0 مخاد +ةيلامالاح سشىفاك

 ْ )1 ريشقلا ةلاسرىفو + نيدلادعس هار 57 تو لقأع ع اق نم ءامدلا روتسلال ىلاع :هللانا | او اعاو ةباحالابنونةوممتتاو

 ظ هواف اهتيضق ىدس هتحاح تناكول - ةفذن 3 نئهلا لاّقف عرضتبو وعد لجر مالسإا هلع ىدوه مه لاَ

 ميرأأتا هبلإ ىلاحت هلأ
 قوعدب دكلو كيك

 ا
 ىوعدي دبعل بيساال

 رك ذف ىريغ دنع هبلقو
 لجرالمالسلا هيلع ىسوم
 ىلاعت هللا ىلا عطقناف كلذ
 ا” هتحاح تيضقف هيلقب

 28 ناويالا ةايح ىف

 لهدنا ىف عاشملافلتخا

 ناسي لاعب نا زوجي

 100 هعنف كلا اعد

 ءامد امو* ىلاعت هلوقل

 + لالضيىف الا نيرفاكلا

 نانمثيدحلا ىف ىوراف

 ناك ناو ةولعلل وفد

 وو سيب امس يك
 ةوعد قنا مالسلا هيلع

 هناف ارفاكناكناومولظملا

 نارفك ىلع لو ناسي

 هزوجو لاكءرتىفائ ةمعنلا
 ةياكح ىلاعتهل وقل مهضعب

 ىنيرظنا بر سيلبا نع

 نم كنا ىلاعت هللا لاقف
 ديهشلا ردصلا لاقو ىسوندلا صنلاوباو نع ريكملا مساقلاوبا بهذ هيلاو ةباحا هذه نيرظنملا

 ءد م وااعدهلعق باسو ىلاعتدللا ءاضق ىف نب رظنملا نم هنوك نعا رابخان 3 ول ثح هيفونيدلادعس هركذ ىتشهبو

 الو دب ا قيفوتلا لصحي هذا ةرخ الرومان باعسإالو اندلا روماىف نيرفاكلا ءاعد باحيساليقو

 (ىط 9 0 هنيب و ىبب تلءجو مدآت قلخ كنابراي لاق سيلبا نا ىتانبلاتباث نعو < ىلايختلل لاك هرق تاتكىفاك

 سثع كلدلوالا مدآل دلو دلوبال لاقف دز برايلاق كلنك اسم مهرودص تلعج ىلاعت لاقق هيلع

 و والاد لاومالا َق 0 كلجرو كلي مملع باج لاقت ىندز براي لاقمدلاىردم مهف ىرخي لاق ىتدز

 ,اليزماسيس ءامدلا نوكب ىضق ىلاعت هللاف ىلاعت هلاضق نم هببسعم بيسملانوكيف |

 | ثيدحلاكلذح رشق ىوان 11لاقوءامدلا الاء اضفط الاوت .لعىلاعت هللا لص لاقدقو |

  اودها ٍمسوهياع ىلاعتهللا ىلصهلوق وبيج وه إقلا فجدقو 0 قع

 ]| سفن عفديو مرملا ءاضقلا لهسي ءامدلانا معا ةقدصلاو ءاءدلا كاتومصلا

 'عنا# ىلاعت هلاضق رييغتنا لق ناف + لوزتال أبهت وا لزن قلعملا ءاضقلا

 هللا ىلسص لاق دقو ىلاعت هباضق فارتعا مدع نم ءامدلا و# هعفدل ىعسلاف

 . ىلاعت هباضق :نم اضيا ءامدلا نا تلق + ردقنم رذخ ىبغيال سو هيلع ىلاعت

 ا نا ليقناف#* ال1 لل[ لح !ممالا ةيوداو باي 2 نهد روم املا رذملا لم هلأ لمعت 5 |

 هعفت نو نا زو< |ةلق* عفن الفامربم ءاضقناكوا هلل ءوهناضتفالخ هيلع وعدملان راك |

 . دوج زجاع ريض و رطضم ب رليقنافهطسوتلا ربط | نمدابعلا لاعفاةدعاق ىلع ربا

 باوتسملا ضءب نا وان ركذامبا واهل جر انلق +هرعلوطلوبقلارثا رهظي لو ءامدلا

 الولع نوكينازوحيو هراكلاو فواذلا رهظتل هالول تيد ايفخ را زو<

 ا ” مزليالوهعناومنلاوهطئارسشىعرملاءامدلا نعىلاعتهعنم نازوجوةرخآآلا ىلا ارخؤم |

 ١ نامزدعبهرئا رهظ نكللبقدقو لبق ملهنا نظيفا ديعب هنقو نوكي نا وهل عمنا رخآ”ىش قح ىف

 دعب هرثأ رهظ هنا مالسلاو ةالصلا انين ىلعوهيلع حونءامد ةباحساق ليقاكليوط

 "لك ةظفلناهوقلأسام لكنم مان آو + ىلاعت هلوق ىلع لاكتالاهب لدمض وةنسنيعبرا

 ١ جايتحاالب لوبقلار ثا رهظيالو اريثكوعدي صخ بروقارغتسالاو مومتلاىضتقن |
 ١ البو ةيلباقلامدعل بخل ا وعناولل لصيال ضعيلا نكل لاؤس لك ىطعيهنا لاقيامىلا

 ٠ ةيعدالا مظعمناكثال ليقناف ٠ لصالا الخ هنأ عم هباطخ صيصخ ىلا جايتحا

 ' ناوآثلق +هللا ىلا رع طستلاو لكوتلا ورصصال فانموهو بئاصملاو ايالبلا عفدل اهزدكد و

 ' ما ىذلا عجتلا ن 1ك اضف امالبس اءادلا كر ةلضفا لاداهزلا ضعي بهذ
 ا سم حرشف ىووتلا نع لقناك هاب -اوءاعدلا ةيلضفا ىواتفلال هاو ءالعلا هيلع

١ )80( 
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 كالا هنم عنتماناعيطتساالو سلبا ىلع تطلس كنابرايلاق مالسلا هيلع مدآنا ىو روءهداز شلل ىضاقلا ةيشاح ىفاك
 ةرشعة نسا لاق ىندز برابلاق ءوسلا ءانرقن مو سلبا ركم نم هي[ ؟ مح ظفح نم هيلع تاكوالا دلو كالدلودال لاق

 ةدحاو ةئسلاو ديزاو
 | تيسال ةرشابماال نحل لمخم دقوا يعتلاو صشقلاوهررطل "قاتلا كرت

 1 | ىعلاك لكوتلل ةيمهولا بابسالاب ثيشتلا ىفان مدعب حرصاضياو ىلاعت هنم ىداعلا لإ يدر ريل اهو أو ا

 حييزلامادامةلوبقمذبوتلا | رن لو ةعرسشلا تاسالل :ستابلاةلطابو ةسلقلا لب ةسنلتلا ع

 لاقىندز برايلاةدسجا ف || « ىلاعتول وقل روههباو ىعفاشلا عنف رفاكلاةوعد ةباجااماو لكوتلاىفاننال ةيمهو لب
 1 زاوجلاوهاندنعدب ىتفملا حجحصلاو هلا فرعيال هنالو ء لالض فالا :نيرفاكلا ءامدامو

 نينياوطبنشتال رهسفنا ىلع . |. لايت: هالو نا اهنرود سيلدنط ارت نكولو مولظالع وعد 0
 باونذلا رفعي ها نانا ةجن ل ب الخ هاب تاب يظلم كنان وتعب عايل

 ميحرلاروفغلا وههنااعيجج || هنا ىلع نيققحملاناب ىلامالاح سشىف ىراسقلاىلع حردو .قالطالاوه ةيئاخ رانتلا
 هداز محشو هبنلا ىفاك لءادتلاو صوصنلا قيفوتىف قيقحلا وهو ليقالف ةرخآآلا ىفاماو ايندلا روما ىف لبقيدق |

 ةدايزوىنسحلابهللاامكأماج أ نكملابو ملم نم ؤم لكنا ىلع عاججالا مالكلا بيذءىفلاق#دحاومالسالا ونامالا وز
 (دخاومالسالاو نام الا وأ لئ,نافطاعت دقاد# وهفم رييغتل نكلناءذالاو لوبقلا ىلا اممعج مو دا وامهنكح ناو

 ناكناوقدصام رامتعاب || مالسالا قالطالو ايلستو اناعاالا مهدازاف تانمؤملاو نينمؤملا وتالسملاو نيإسملا نا ظ

 مالسالان النيفلتناموهفملا]| نكلو اونمؤتملةلثم نامالا ىنمالسالاعم تيثدق رهاظلا دايقنالاومالستسالا ىلع |]

 ىممدايقنالاوعوضللاوه | نامالا ثيدحلاىفدرومالسالا ارث نعوناميالا قلعتم نعلاؤسلان وكلوانلسا اولوق

 ناءذالاو ماكحالا لوبق | اذه ىا * وهو © هرخآىلاهللالاهلاالنا دهشتنا مالسالاو هرخآىلاهللاب نمؤتنا

 صائقيدصتلاةقيقحكلذو || عوقولا ىا مكحلا كاردا قيدصتلاو # سس وهيلع هللا ىلص ىنلا قيدصت ههدحاولا

 انج رخافىلاعتهلوةهدؤيو || م وهفملاو مياسنلا و لوبقلاو ناءذالا هج و ىلع ةيضقلل ريخالا ءرطاىنعي عوق واللاوا

 افنيئمولا نم اهف ناكنم || ىنازيلاو ىوغللا قيدصتلا وه اذه نا ءريغو بيذهللا ىف ىتازاتفتلا مالك نم

 زيتا تيرا هيفاندج وألا نوفرعياك هنوف رمي « ىلاعتهلوقلرافكلا ضعبل لصاملا ةفرعلاو !ءلادرحمال ىتءءالاو
 2 0 راشلالاق || نكل « مهسفنا اهتنقيتساواهب اودعجو *هلوقو «قملاهلا نولعئو+ هلوقو * مهءانبا
 اهموهفمنوكىلعلدت ةيآآلاإ| لسو هيلع ىلاعتدتلا لص ىبلا ةبءاحام عيب مهقيدصت مدع. ومتأ منا مدع نايدروا

 ىنثتسم نيلسملانال ارمتم || ارطش رارةالاكهطرسش مدعلوا نا اللرخآنكر مدعل نوكينا اضيا زوجيلوقاو *

 داحالا الولو نينم ؤملانم لوقاو +ةيرورضلا تادقتعملا نمهريغ راكنالوا هلعامراكت ال وا نيبهذملا ىلعاطرسشوا

 اناميا ىلالدتسالا نامالان وك مدع مزل ادرحالعناكو ىنازبملا فناءذالا ربتعي مول

 لوبقلا عم ةفرءلاوه بولطملاو لوبقالب ةفرءملاوه ذةيح لالدتسالانم مزاللاذا

 درجلا علا باوجا ىف لاقباف قيدصتلا ف لوبقلارابتعاانيس نبامهسئير نع لقندقو *

 فلكت لوبقلا ىبعي ءاضرلاو ميلستلا هييسب لصحي م ءادتبا رظنلاو لالدتسالاةن

 اوفرسانذلا ىدابعابلق

 ءانثتسالا مقتسي ل موهفملا ىف

 نينمُؤملا نم دارملا نال

 وهودحاو لج رنيلملاو
 الخ كلا ةنلع: لملم 0 : 0

 ص ل 0 4 ناكم داقتعالاو رجلان ماشملا زكا مالكىف عقوامو مهمسدي ر صن فالخو دراب
 نيل راس لع سر رطيلو او اسال ويس ع يس ةيدصتلابو- ناسم الا هلأ نظد لو ىازاتفتلا لاق يتدضالا اهلا وه«دانلاطن قيدسألا ا

 . 1 لالا هس وسع روءاب هةلعتم صخامماو انيعس تفقوثريغ نم نولثتءاذهاو لق 1
 ع جارخالا ىلا )هللا سما : ل 1-0-0 ا '

 ىعم 2 نم ؤ“ سدلو 2 وا لسع سلو نهؤم هلاب ددا ىلع مك ناب عرشلا ىف ميدل ةلخلابو * ىهتنا مط

 اب و هيلع هللا بص ىنلا ييدصت وه 2 اذهأ ى وس اههادد ونا
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 ناضمهر حراشلالاق +بهاوا!ىفاك ردصلابقاءعتمفرظلاو لع لعاف بئان (4هئيم )هيلع ردقامام هجوب مزإاكالذعفر

 قاعت عناصلادوج وك لال دتسا و رظن ىلا راقتفا الب ةمام عي ثيحرتا واللا ربان اب مالسلا هلع ل وسرلا نيد نم هن وكر هتشااميف ىأ

 ةرهاظلا ماكح الا نماهريغو رخل ا ةءرخو هي 1 محاوةاكرلاوزاضهرموص بوجووس#اتاولصلابوجوو

 ةالصلا هيلع ده نيدنم

 كل كارو مالجفلاو

 لعب الام جر ةرورضلاب

 تايداهتجالاكةرورضلاب
 [رككتم نوك الاديهلف

 ريهضلاو | رفات ايداهتجال

 لعام ىفامىلا دام هئيحم ىف
 ىنلا ىلا دامه ىف ريضلاو

 ملسو هيلع ىللاعت هللا لك

 (ه.رارقالا و )هم الكى هتنا

 ماكحالا نايرج طرسشوه
 دنع رطسالا ةئومدلا

 كلملانبا هيلع هبنىديرئاملا
 افالخ لاق قراشملا حرش ىف

 لوق ىلءف كاذ ىف ىرعّشألل

 رارةالا ل رثنم ىرعشالا

 كا عم نيتداهشلاب

 رفاكىلقلا نامي الادوج و عم

 ىوونلا لقن لب رانلا فدلخم
 لوق ىلعو هيلع عاججالا
 ةنإلا لها نموه ىديرئاملا
 عا مثع بها وملاىفهركذ

 ن.دلاومالسالاوناميالانا
 ةللاوةعيرشلاو عرشلاو
 ةرك ايل سوماتلاو

 رابتعالابةرباغةموتاذلاب

 مالسلا هيلع ىنلاهيءاحامناف

 نآف * ءرخ ا تزوحال هلثمىف ريسفنلا ناين ونايبالب باطما زاحامل رخآ ىعمىلا لقنول

 كلا“ ةلوقمنم نيملكتملا راتحموؤ مه لاو م نم مق سقف قيدصتلا لبق

 انلق * ايرايتخا المف نوكيا دنال هيرومألاو ارومأم 00 1

 لمفلا ةاوقمنم نوكينا ايرايتخا العف هيرومألا نوك ىنعم سيل بيذهنلا ىف لاق

 رظنلاو [علاك ةيفيك هسفن ىف ناكناو رايتخالاب هيسكو هنةردقلا قلعت عدلي ةَتبلا

 رايتخالاب الصاح قيدصتلا ن وك هتاغفةالصلاو «وضلاو دوعقلاو مايقلاك امهريغو

 ا١] رسفو راوصتا الباقم قطنلاف لعجام ريغ ىنعم هناماو بابسالا ةرشابمو
 فيكف هبارومام هنوكل قيدصتلاىف رايتخالا ربتعا اذاف ليقناف + الف نديوركب
 ةرمحتلا ةيؤردرجمب ةرورض قيدصتلا هفزانموءاينالاو ةكئالملا وح ناما نوكي

 رابتخآلاب هليص#ت كلذدعب رومأموا هبسك رعيال هتاف رايتخالاب بستكماما انلق *

 هلنادنع نم يدع تايداهتجالاك ئخامع زارتحا «#ةرورضلاب لعام عيجج ىف لف

 ةماعملا هلعي ثيح نيدلا نمهنوك رهتشا هلوقن دضافقملا حرش ىف سسفاك ىلا عت

 ىفكيورخا ةمرحو ةالصلا بوجوو عئاصلا دوجوك لالدتساو رظذىلاراقتفاالب

  ليصفتلا طّررشيو ىليصفتلا نامالا ةجرد نع طحضالفالابلا ظحولاهف لاجالا

 || هيلعوارئاكناكلاؤسلا دنع ةالصلابوجوب قدصي ملوا ىتح اليصفت ظحولابف
 ]| نيل هيلع دربنا لبق نيدلا تايرورضنم وهام لهجول اذه ىلعف لبق روهجلا

 || انكح وارداقال ةقيقح ناسالاب عيملا كلذبىا هبرارقالاوإط رهاظ هداسفو رفكب
 || وهو ةطيسرلا تايهاملانم وه له ناعالا نا فلتخا هلا لعا*س رخالاك زجاعلل

 | ىنازاتمالا .لاقاماذه لعل ىديراملاروصتمىبا ىدهلااع بهذم وهاكطقف قيدصتلا

 |١ ماكحالا ءارجال طرسش رارفالاو بلقلاب قيدصتلا هلا نيققحلا روهج بهذو

 (١ رارتاهلقفتلو هبله
 ' رارقالاو قيدصتلا ىنعا ةيانئاما ذئيحو ةبكرملا نموا سف ةبلاطاادنع كرئالب

 [| وهو ىسنلا رحبىف لاق ىلاعت هللا هجر ةفينحىبا بهذم وهو ةيفخو ةممواو
 ' لوضالا ف لاقنكل نيقفحلاّن م ريثكب هذم دعسلاديقح لاو ةنسلا ل هازثك !تهذم

 || ءارك الا ىفاك هلق دقدتاز نكر رارقالاو طوقسلال ةحنال ىلصا ن

 ققحملاناو هلع علا مدع هتاغ بلقلاىف قاب قيدصتلاف ةلفغلاو مونلا لاحىفاماو
 ا ١

 من قدصولف ةنسلالها را: وه هديفحهنع ربعو ايدلاىف

 1 قيدصتلا

 (ىذلا) هبباث ثيحنمومالسالا هللاشب لبي و داقنب ثيحنمو ناعالا هللاشدقتعبو نعذب ثيحنم هللاذنعنم

 اع عمت ثيح نموةعيرمشلاو عرمتل /| هللاه هيلصوبو هيق كالس قيرطهنا ثيحنمو نيدلا هللا هيلع ىزاجيو

 هذه تفاتخا امئاو سومانلا هللاقب مالسلا هيلع ليئاربج ىنعا سومانلا همنا كلم هبءاج ثيحنءو ةللاهللاق
 ؛ ل ةيوغللا اهتاموهف» ىلا ارظن ةروك ذملا تارايتعالاب ظافلالا



 2 راتءوه داقعلا حسم ىفلاق عرسشلا مكح ىف قاب وهف هيفان هيلع رطب ىذلا

 لم ما و نانا :قيدصتلاو ناسألاب زارْقالا وهو ةيثالث اما: مالعالا رك وةعالا

 ىمحلاو نثدحلا بهذم وه ليقو ىفاشلا بهذ» وهو رح ىف لاق ناكرالاب
 لمعلا نم مهدا م لعل لمأت هيفنكل ىواضيبلا مالكنمردابتيو فلسلا مكان ع

 مهم نوقفنلاو قسافنلاعالابو رفاكفرارقالابوقفانف داقتعالاب لخا نؤلفاونلا ريغ

 هلوقريشي هيلاو ةلزتعملا دنعهلصا نمال ىحملا ناعالا لاكنم ءزج لامعالنا ىلع

 ىتاوداا لاق«ةلزتمال افالخ تف رعاك هلاكنعال # هتقيقح نع ةجراخ لاعالاو# |

 بهذمؤهواهمدعب مدعيناىلعناعالل موقةم ءزجامالاعالانال ةعبرأ تالاق>اانه: |

 فلسلا بيهذموهو رحيشلا ناصغاك اهمدعب مدعيال نسحمو لمكم ءزجاماو ةلزتعملا |
 نعةجزاخاماو رارقالاو قيدصتلا عون نيبو طقف قيدصتلا نيب كريشم نامالاف |

 ةقيقمطلابالا ىتاثلا نيبو هني قرفالفازا< نامالا ظفل اهيلع قلطي نكل ناممالا |

 نامبالاعم رضباللوةينم لاقتحالا اذهب نيلئاقلا نمو ةيلكلاب ةجراخاماو زاجلاو |

 رخا بهاذم انهمث جراومللا ضعب بهذموهو ةعاط رفكلا عم عقنب الك ةيصعم

 ةيماركلادنعو ناسناربح طقف ميلستلا ةيماظنلا دنعو طقف ةفرعملا ةعيشلا دنعهناف
 طظرشبو ةفرعملا طرب طققرارقالاوهىثاقرلا دنعوقيدصتلا نودب رازقالادرحمأ

 وهو طيساماهنالريثع دحا ارابتعاواقيةحلاوقالا ةلمعف«ناطقلادنع قيدصتلا

 لاعالاوقيدصنلا طرمشب و ةفرعملا طرمشب و طرش الب طقق رارقالاوطقفقيدصتلا ةعبش |

 هنوكو رارقالاو قيدصنلا نانثاوهو ىنانثاماو طقف ملستلاو طقف ةفرعااو طقف

 نانثا وهو ىثالثاماو رارقالاو قيدصتلا عون نيبو طقف قيدصتلانبب اكزشم

 لقنهلاك نموا هلصانمأ زد نيعلا نوكيا ىلع لمتلاو رارقالاو قيدصتلا 7

 ةملكلاوهف اندنعاما و هللادنعامىلا ةبسنلاب هلك اذه ىرالا حرشىف ىنام ركلا نع

 هي د. زب الف 8 ناعالا ةقيقح نع ةجراخ لاممالا تناكاذا واقاشنا هناعاب انمكحاهلاةاذف

 هتيهام نع لاعالا جورخ عرف اذهف ىصاعملاب #صقن.الو . تاماطلاب هتقيقحأ

 ءاماكمالعلا نم ريثكو هنع ىلاعت هللا ىذر ةفين :>ىلا بهذموهو ىزارلانع لغتك ١

 ةدايزلا هيف روصتالو ناعذ الاو مزملا دح غلابلا قيدصتلل مسا هلال نيمرملا

 نامالاةدايزناو هلمتحال ىنيقلا قيدصتلاو ضيقنلا لاقحا مزلتسيهنالو ناصقنلاو

 دنعو دحاو صختش ىف لاحم وهو رفكلا ةدايز هناصقنو رفكلا ناصقن ىضتقت

 فقاوا!ابحاصلات صقني وديزي ىلاعتهللا دحر ىهفاشلان ع ىماوهو ةرماشالا'
 دم- سننسسلاس د

 ىلقلا قيدصضتلاوه ناءالا ةقيق>نا مال ( هتةيق> نع ةد-راخ) او موصلاو ةالصلاك ةااصلا (لاعالاو)

 ىلاعت هلوقك ناعالاىلع لاعالا فطع ةئس لاو باتكلاىف درودقهلالو نيتداهشلاب ؛ قطنلاىلع رداقلانم رارقالاو

 فوطعملاىف فوطءملال ود مدع وةراغملا ىضت هيافطعلا ناب عطبقلا عم سل ؟ 0 م تا صلاا ولعو اونماني لاا

 لعج اضيا دوروودهيلع
 لامعالاةهص طرة نامالا

 لمعي نمو ىلاعتدلوة اك
 نمٌؤم وهو تاحلاصلا نه

 طورمتملا ناب عطقلا عم
 عانتمالط رشلا ىف لخد.ال

 دروو+هسفن ”ىثلا طاّرشا

 ها رتنل نام الا تايثااضيا
 ىنلاعتهلوة ىف اكلاعالا ضعب

 نين«ؤملانم ناتشاطناو
 عطقلا عم مام ىلعاولنتقا

 نود 'ىثلل ققحنال هناب

 هذهنأ قالو مك

 ىلع جن وكتامناءوجولا
 انكر تاماطلا لعجن نم

 , ناثيح ناعالاةقيقح نم
 وهاك انموءنوكيالا كرات

 بهذ نم ىلع ال ةلزغهملا ىأر

 نامبالا نم نكراهنا ىلا
 اهكران ج رحال ثيح لماكلا

 وهاك ناعالا َةَقيقح نع

 هللاهجر ىعفاشلا بهذم

 (ديزالف) كلذكن اك اذاو

 ال 6«صقن.الو) نامالا

 وه ناالا نا نم ىم
 ىذلا ىلقلا قيدصتلا

 نامذالاو مزللا دج غلب
 ةدايز هيفروصتال اذهو

 هيف ريغتاال ةلاح ىلع قاب هه دصت 0 ىداعملا ب تكررت تاماطلاب ىلا ءاوسف قيدصتلا ةَقيق هد هل لصح نمناىت 2 ناضصقنا

 باقلاىف هناك هروب .قارسثاو هن رك ةدايز ىلع لوما نابع ءالا ةدايز ىلع ةلادلاثيداحالاو تاب ”الااماو م

 نا_صقلاو ةدايزلا ليشال قيدصتلا هقيقدح نا ستال نافعا ضع لاقو 0 يصاعملاب صقنو و لامالاب ديزي /



 ه ميهاربالاق اذهلو مسو هيلع هللا ىلص ى غلا قيدصتكس يأ ةمالا داحآ قيدصتن اب عطقلل افعضو ةوقتوافت لب

 يوما نكلوىلبلاق نمؤت موألاق ا ف فيك ىقرابر مههاربالاقذاو لاق ىبلق نئمطيل نكلو مالسلا

 ن اعا نزوولمالسلاو ةالصلا هيلع لاق و ةدايزلا ى ةقللا قيدصتلا ل وبق ىلع حسد ذهب لازهو +نيدلادعسح سثىف اذك

 2 ةفلا مامالالاق + هبلقىف هنانضو ةزاوت ه7 لع ةهح نم ىنعل ركب ىبانامعا عجل قي الملا عيجج نامباب ركب ىلا

 ءاعملال ها نامباو ربكالا

 صقتن» الودي زبال ضرالاو

 ديزبو هبنمؤملا ةهجنم
 نيقيلا ةهج نم صقنو

 هحراشلاقو قيدصتلاو

 نامياو ةكئالملا نام انا ىنعي

 الو ديزل ناو سنالا

 نم ةرخ آلا وايندلا ف صقني

 لاق نم نال هن نمؤملا ةهج

 هللا دنع نمءاحامب وهللابتنمآ
 ءاحامب وهللالوسربتنمآو

 نمآدقف هللا لوس ردنع نم
0 
 باكان نحت نمآنمونمؤم

 ىللاعت هللاب نم |نابهن ناممالا

 هلسروهبتكو هتكئالمو
 وهنةرخآآلامويلاب نم ويملو

 هلسروهللاب نمآنمو رفاك
 رفاكوهفامهريغ نم”ويملو
 نم “وي نم نيب قرف الفاضي
 نم نيبو هبنمؤملا ضعب

 ههنوك هبنمؤل الكبر فكي
 ديزب كإذكو اقح نب رفاك

 ديلقالا ةهج نم صقنو

 ديحوت سيلولالد”سالاو
 ةيلقعلا ةلدالاب لدتسملا

 لصاوأافراعلادي>وتك

 تادعاملاوتانشاكملا ىلا
 مولعلاوديملالا ف راعملاو

 ٠ 0 ناعاك فعضلاو ةوقلا بسكن ناصقنلاو ةدايزلا نييسللا لوبو ىلخأو

 ةياكح ىلاه:لاقدق و تادهاشملاو تافشاكملاب ل صاولان امال. داقملاو لدتسااناعاو

 ' نيقبلا اوم دقو ىبلق نئمطيل نكلو مالسلاةالصلا هيلع اند ىلعو هيلع مهاربانع

 || سصتخم جريش ةيشاحف ةمالعلا فيرسشلا نكل نيقيلا لعو نيقيلا نيعو نيقيلا قح ىلا
 ]| فالخي تاينيقيلا ىف افعضو ةوق توافتلامدعب حرص هدا مناي ةداراىلع دضعلا
 | لامعالادلوخ عرف مهدنع ناصقتلاو ةدايزا الباقدت وك طاطا باسل! و نويللا
 ا هلاكنم لب هلصانمأز -ح تسيلاهنا م هدنع قيقحلا تفرعدقو مي نامالا ىف

 | .هديؤيو ىظفل عازنلاف قفتم وهل 0 دعا فيم سنك لابكلا نم رج اينيوكو
 ١ ضرالاو ءامسلا لها ناعاربكالا هقفلاىف ىلاعت هللادجر مظعالا انماما حرصام

 ١ مدعنم مامالادا رف نيقيلا هج نم صقن.و ديز.و هبنمؤملادهج نم صقن.الو ديزيال

 | ركذامم ررحت ىذلاو هفعضو هلاذ ةوق ةهجنمالهب نمؤملاةهج نموهاما ةدايزلا

 1 بايىف تاينظلاب ةربعال دصاقملا حرش ىنامل قفاوملاوهونامالا ىف ىئيقيلامزللا موزل

 أ هجو ىلع ىنيقيلا قا تايداقتعالا ىف لصالاةياهنلا بحاص نع لقناملو تايداقتعالا

 ظ نا هلوقو أيش قا نم ىئغبال نظلا نا ىلاعت هلوةرهاظ ىلع انيقيالطاب هفلانوكي
 لاقحا هعم رطخنال ىذلاب لاغلا نظلاناناوح سصدقو نينقيذسع نامو انظالا نظن

 ربكالا هقفلا حرش ىف وةقيقح نظلا ىلا عجار ىديلقنلا نامالا ناو قيقح نامت لابلاب ضيقنلا
 ةيافك ىف عازئالو نظلاىلا عجا رلاهناهنم هارمو نامالاىف لخاد روهثملاداقتعالا

 ىلعءاسنالا ضعب ليضفو نيوكتلا ةفصوَةيؤرلا ةلكسك تايداقتعالا ضعبىف نلا

 قامإالا قيدصتلا اولعجاضياو اهوح ورصبلاو ععسلا ةفص تابثا لب ضعب
 وكيدق رظنلاو لالدتسالل مزاللاناو اضيانظال لماش ىتازيمللاو نيدحم ىنازيملاو

 رارقالاو قيدصتلا « ادجو نم لوق.نا مصيو 9 لمأتلا قح لمأتيلفانظ
 ىلاخ وا اددرتموااكاث ناكناب ققحي ملولهنالهيف نامبالا ققحأ«اقح نمؤمانا هيفؤع

 زوجياللب قيليالىا # ىغبنيالو 98 رفاكو هف هناعاىف كش نمو ارفاكن اكل نهذ
 ادوقعلا عيجج لطب. ريبغت نابي ءانثتسالا نال  ىلاعتةللاءاشنا نمؤمانا لونا وف
 ىف كشالوا هلعو ىلاعت هتئيثمىلا ةلاحالاو كربتلاوابدأتال ناكناو ناممالا عفريف

 ورمااو تيدملال ها بهذم وهاك هلاحب باحمالا و. هسفن ةيكزن نم ىربتلاو ا هتبقاع

 ) ءاقأب انممادقو كشلا ماسءال هكر ىلوالا نكل هسفن ىفا رتاج ناكراو فاسلا نع

 ضاوم رف (ىلاعت هللاءعاشنا نك مؤمانا لوش نا ىغباب ال واةح نم مّومانا هيفادج و نملوهنأ 5 هاو )همالكى هتنا ةنءدلا

 ةسالانالدرتااو كشلانود نيقيلاو مزال اهجو ىلع هيفن وكي نا خيي ديف ماك قيدصتلا ورارقالا نع ةرابعنام الا نال

 و َِن الا ينال لألاو ةيقاعلا يف كشالوا هللاةم_ثمىلا رومالاةلاحاو يدا ناكناو رفك وهف كشلل ناكنا 4م



 ريثك هيلا بهذ نكل كلا رهوب هنال هكرت ىلالاف هلاحب باجتالاو سفنلاة يكذتنع ىربتالوا هللاركذب ك ربتلوا
 نم مهئاكزاوجلا ىنلىئعدالف كشا نكيمل اذا هنال زوحال نودىجغذبال لاق اذهاو نيعباتلاو ةباعكلا نو 2

 رظنلابناسنالا هبستكي (ىبسك )ثداح لاعتهلل(ق واح )ىنانملا قيدصتلا ىا «ىنعملا اذهب ناميالا و )نيدلا دعس حر رش
 قيدصتلاب( هتف رعم ىلا هدبعل )هلاصب ا ىا «يىلاعت ب رلا ةباده ىبدع ١) هيي[ا# 1/ ]- نامي : الا«اماو)هلةلصوملا لئالدلا و

 0 ىا #* ىنعلاذم ناميالاو 8 ظفالا ىلا عجا رايق دل عازن ةلخابو مهلا عضاوم

 : ةرشابع لصاح ىا # ىسك # دابعلالاعفا رئاسك## قول ةرارقالاو قيدصتلا |

 لصام لاح تفرعدقو تامدقااىف رظنلاو لقعلا فريصك رايتخالاب بابسالا |

 ريك لا فيكالب هتف رعمىلا هدبعل ىلاعتبرلا ةياده ىنهعإ# نامئالا اما و8 ةرورضلاب |
 ىف م اهتاقلمتع ةردقلا ||| ناو ةيديرتاملا دنع ميدقوهو نيوكتلانم ةيادهلانال قولت ريغفإب ةيفيكالو '
 لاك ةيزازلا فوبهاوما هفلخ ةالصاا زوجتال قواخم ناممالالاق نه ةيزازملان ع ليق ةرعاشالا دنع اثداح

 ا طفلا نب دم مامالا نمامو قولخم دبعلا نهاف برلا ةياده دبعلا لعف نامإالا ىئسنلالاق هسكع اذكو |

 زوحيال قول ناممالا لاق لالدتساالب قاوسالا ىف لاجرلا هاوفاو ءاب آلاك ريغان #دلقملا ناعيا و# قول يغللا ْ ْ

 |ذكو..هقلخ ةالصلا * ميعص وو للد الب مالسالا ناكرا عيج- دقتعا ىذلاوه دلقللا ةماحراشلا قلق
 ىؤسنلا مامالا لاق هسكع )| ثاذ روطخدنع نكلل ل املاىف هضيقن لق اناو لا ١ىفام زاج ابيصم ناكنا اندنع

 ةيادهب دبعلال عف نامالا || ذاتسالاو مشاهىلاو ىنالقبلاو ىرعشالادنعو رفكيكلكشملا كيكشن وحب ضيقنلا

 ىد رئاملا دنعدم دقىهو

 ىلاعت هللا نم ءاطعلاو نعلةنو + الصا نمؤعي سيادلقملا ليقاذلو عاججالا ىوعدكالام مامالا ىلا بسنو أ

 0 ىطعت ةيدالا هذهةوق * ايش نولقءبال مهؤابآ ناكواوا + ىلاعت هلوقىف ةيطع نبا []
 3 0 0 نءودلقملا ن٠ لضا لاضال رشم زلا نع و+هاقعلا ىف هلاطبا ىلع عاججالا وديلقتلالاطٍبا |

 18 2ع 8-54 ّ نو يا خرا ايل ا
 نال قيلع رين دنعلا قم ةعالا نع 3 هنا 1 ءىكح لوقا دم >حوتلا قروصتهريغ ديلقتلا نا ىضاقلا |

 مان علم لات هلا ةيعفاشلا ند مهريغ غوذيكلملا نمىلذاشلا نا ىبا وجان نبا نعودلقلاناماذعمتةعبرالا |[
 عيمج دبعلاو قولُحريغ ماكحا ىف هلوبق ىلع قاشالا ل قوةنسلا لها قةحم هللعنا لبق روهملطلا ىلا ةكلا بسن :

 نم لكف قولخم هتافص || اولوقنالو «ىلاعت هلوقهيلع ليلدلاو ةرخ ”الاءاكحاىف هلوبق ىلع نوققحلاو ايندلا |
 تافص نم هللاةفص زم مل || انالص ىلصنم !سوديلع ىلاعت هللاىلص هلوقو + انمؤمتسل مالسلا مكيلاقلا نأ
 5-55 لاص وهف دبعلا قيدصتلاال ى قادص* /| قاط 4 نام الاناو 2-0 وهم ان:ابق لفقتشاو نر وهسم لخدو ْ

 ءارعلا ضعب لاقو +همالك || ىلاعتدلا ىض رهباعصاو سو هيلع ىلاعتدتلا ىلص ىننلانا و لالدتسالا نه هلوصحب ديقللا |]
 كدتعتو ٍِق 7 ناممالا مهامو فيك لالدتسالا ورظنلا بلط مهنع لق:.ملو دايقنالاو رارقالاب ن وفتكي مهنع |

 قوبسمهنالوألا ”وج 2 ١ ىناودلا ركذاموةلالا هذهىف ليلدلا لوصح مدع رهاظو فيسلالظ 52 مسا نم ْ

 0 ُْ هيلع 0 بجويو هلاك ىئايلب نامالا لدا ةعص ىقنءالمالكلا اذه ةلباقمىف |
 2 4 مع ل مي

 500 سياسات فس م سا
 نا مجليف ا1قولخ وهندابعلالاعؤا نملعف لكو ٠ دابنلا لابفا نم لمف نامالانا ىاثلاو قولت ناميالا جني قوما

 3 ر 2000 ف 4 ْن 1 رف اك خادوهام لكو ةردق تحن لخاد هير 00 و هر ءأمنامالانا َتلاَثْلا و قو نامل

 اذههومدازالنم هركذرهاظ ىربكلا و ىرغصلا ناي بولطملا وهو قول نامالا نا يراتنلا ل وصفملا س ايقلا ند , جيتيفاقر 0

 . قيفوتلاو ةيادهلا برلا | ةينيدلا ئاقملاف ديلقنالهنال مكن سيل روهمعاو لبق + نيمرللاماماو ىنيارفتسالا |



 .صاعىا (مث5) دلقلاىا (هنكلو) 4 748 19- ديدرت هليزبالو كيكشت هغيزبال ثيح امزاخ ناك نا
 رظنلا (لالدتسالا نب )
 لئالدب هيلع تجاولا

 هللا لاق ةنسلاو باتكلا

 اذام اورظنا لك لاحت
 * ضرالاو تاووتعلاىف

 لوق لوبق ديلقتلانا ع

 زاج وهو ليلدالب ريغلا

 تاامملاو عورفلا ىف

 نبدلالوصاىف زوحالو
 ديال لب ثايداقتعالاو
 لالدت الا ورظتل نم اهنف
 نكلىلاعتدللاءاش نا ”ىحكسإك

 55 2 دلقملا ناعأ

 وهو ةيرهاظلاو ةفينطلا

 بج وام عيج دقتعا ىذلا
 ماعلا ثودح نم هيلع

 هتافصو عناصاادوجوو

 هءاؤاحامو لسرلا لاس راو
 ىبلا نال ليلد ريغنم اد

 لبق نو هلع قا لع
 نابصلاو بأ الان اميا

 ءاقالا دعا تالا
 هنكلوليلدلا مياعتر يغنه

 لالدتسالا هكر ماي

 هيلع هيوجول رظنلاو
 ممذلا ناو < ن5 56
 ىرعشالا . نسملا ونا

 ىتالقابلا ركبونا ىذاقلاو
 دلقملا ناميانا مشاهوباو

 لطاب اذهو ربتعم ريغ
 نم ان ركذام مهلعدحلا و

 مالسلا هيلع ىنلا لوبق
 [| ماركلاهنابآ ىلع قداصلا رفعج لاقو اهلوبق مدعنع سفنلازحمت تادراوب تفرع ريغ نم ندلقملا نامبا

 00 'ه مسنإب بجامع ؟مهاومذدوإ ع 3 وهو مل ل '؟,«ةيلعوإ ١ دوصقملاّناأ انآ بحناغمث «رهلاوتالدر مك دلةملاناعاو تفنضملالوقو مهانا لئلدلا تفيلكت

 نوكلا ىفن نيفانلادا م لعل ل وقا مث + همسك مهاد ةمرحو مهدادتراوماوعلا عيجج

 هيراك | ناكنأو زاوللا لصاوه نيس“ انارعو مئاديف نوكيالدجو ىلع ةلماكلا

 || دلقملاىا « هنكلو# نيفلاحلا ءالؤه عم عاجالا ىوعدروصت, فيك هناةهش عقدت

 ٍ .عج اءاقعيف ةمالعلا .دضعلالاق هيلع بجاولا رظنلاهكّريل لال دتسالا كرب مآ لع

 هللا ةفرعمىف رظنلانا ىلع ةعاجلاو هنسلا لهاو نيإسملا ةمماونيثدلا ن ع تالا

 اورظنالةوهللادجار راث ىلارظناف *+ىلاعت هلوقل ىناودلالاقو عود بجازوو ىلاعت

 اماوالصا مثآب سيلهنا لاَعبام لطمهبو + هرخآ ىلا ضرالاو تاوملاىف اذ ام

 || رهظي هجو ىلع قيال هلعلف رظنلا مهف ةيلها هلناكاذا نوكيامتا مثتالانا لاقام

 .فراعلاو ىريثقلاو ىلازغلا نعلقنامب لكشب نكل قاطنالام فيلكت ةدعاق ةظحالع

 | ,نامالا ةعصىف طرشب سيل رظنلانا روهجلا: ريغ ةعاجنو ديشرناو ةرجىبانبا

 ١ تارابغلات لال دتسالا ىنذ مهدا م لعل طق لامكلا طورش نموه لب بجاوب سيلو

 :سيل كلذناف اليصفن ميحكتلا رظنلا طئارش ةياعرو تامدقملا ٍبيترتب ةررحلا

 ىعدم ةلاهجوا عاجالا قرخ مزايامافالاو ةيافك ابجاو ناكناو
 هيفهل امو رظنلا لاجالصحينا رخآلاو رك ذام اههدحانا ون رظنلاف عاججالا
 رثؤملا ىلإ رثالانم لاقتالاك ةبهذهم ةرابعي لاؤسلادنع هرب رش ىلع رده ملذاو

 ناعالا ةيئاخراتتلافال بيرةاذهو نايبصلا ىتح ماوعلا رثكال لصاح اذه لق

 نحال ناكاذا لزاونلانع هبفو ىفك ةلملا ىف نمآاذالب بجاوب سيلا ليصفنلاب
 اذكه مالا نا تفرع تنك لاقو تادقتعملا ررقهنع لئسول لاحنوهو ةرابعلا

 هحاكن ددحنو مالسالا هيلع ضرعيو هلزيدالف كاذن لعامل لاق ناو اًئمٌوم ناك

 ]| ددج نمآ اذاو هلزدال رعاال لاقو نامإلا تالك ريسفتنع لئساذاو اضيا هذو

 ١ :ةشاعم ما لقعت نكلواهرسمشال هناالا ناعالا ةلك عيج عد ىصلا غلباذاو هحاكت

 ىوانفلانع ىئثاوكلا نع لقنوهيوانم ثربالو. هتأرما قرافو دئرملا ةلزنع ناك

 ]| ئدؤياموا هتكتالموهللاب تنماب ناعالا فصو ىلع ردقنال ةغلاب حاكن منال

 : ةيعس نع اهجو رخل اهحاكت عشرا حاكتلا دعب ةلالا هذه ىلع تغلبولو هانعم

 || ىهتلا نولفاغ اهنع سانلاو مومم ةررك اهلو ةيظع ىولب هذهو رادلاو نيوالا
 غاججالا ىوعدنم هللامهجر ةيفنللا لوصا ضءبىفامل فانم ترك ذام لة ناف +

 ىلاديلقتلا زاوج ةبسذو لالدتسالاب تايواقتعالا ىف ةفرغملا"ليصحت بوجو ىلع

 لا كلذانلق + ةفئاطىلا ثحيلاو رظنلا ةمرحو ديلقتلابوجو ةبسئثو ىربنعلا هللادبع
 || ىبارعالا لاقامثا هكرت نكيمل ابجاو هدوجو نكي ملامذا هديؤيلب انرك ذام ىفانيال

 ]| تاذ_ ضراو جاربا تاذ ءامسفا ريسملا ىلع مادقالا رثاو ريعبلا ىلع لدت ةرعبلا

 . كيرتفرع ملم نيح نيفراعلا ضعب لاقو ريبلا فيطالاىلع نالدئاله جاحت

 انيع بجاو
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 اذهو لصح لاح ىاىلعو ناك هحو ىاب عمئاصلا ىلا عون :صملا نمو رؤملا ىلارثالا نم لاقت الا وهانه لالستال|

 07 ةدعاق ىلع جاتالل 00 ىريكلاوىرغصلا ةظح المالل :ناوسنلاو نايم صلا ىتحدحا لكدنعلل

 د نعم فلاسرالا لامعتس| ىف و(لسرلا وءاي .دنالا لاسراىف و) ءا لغته

 ا ه ةزد“ عيج ا 0 وسرا كلذ لب 545# ز5- غيلبتلل سرب مىننلافالاو زاجلام 1

 حرش ىفام ىلعم مهلا 0 5و معا زعلا صقني ىلاعت هللا تفرع مالسلاو ةالصلا هلعأ|

 نكل هلصاىف ا ءاقتكالاو لالدتسالا كزرتناةلعاو ءدضعلا دنا

 ّ ودم ا ب رد يسد كيت رك ع هلا وز نكمذالاوزلا رطخ نع ولطال ١
 ناعتنسلا هللانذاما ناغالا لاؤزْنم ئاكدناف .ناطيتلا اطلس توف راا تا
 ىلاعتهللاهثعب ناسناوهو مالسلاو ةالصلا هيلع *6 لسرلاو ءاسنالا لاسراىفو' و9

 حرشىفاك ىنلا فال باتكلا لوسرلا ىف طرتشيدقو ما غيلشا قلأ

 ىلوالاو ثيداحالا ضعي ىف مهددع ناس ىوردقو ةيفسنلا كراقعلا ىف لاق :+كناق اعل

 هيلع ىلاعتدنلا ىلص ىننلا نا ىو رام ىلع دحر ىفلاقو ةيعستلا ىف ددع ىلع ربما

 انام ةياورفو افلاَنورسشعو 'ةعيراو فلا هام لاقف ءاسنالا د8 2
 درواو رشع ةثالثو ةئامثالث مهنم لسرلا ليقو افلا نوسشعو ةعبراو

 محدالا نابدرو ةبئرملا هذهىلا ةةلابريغ ةنيعتماهباصعاو ةعبراو ةئام بتكلان
 راركت زوحف سولو غلبلا اذهب تكلا: ضف, مدع حصالاف سولو مهنيعت مده

 موعو هجونم موعو قفاوتونيابت ةعيرالوسرلاو ىناانبب فالحلا ليقو لوزن
 ةوبنلا ىعدمدب ىلع ةداعلا فال# رهظي ما ةزوعم عج 7 تارمعلاب 0 قل 0

 ؛6 بتكلاو 8 هلثع نايثالا نع نيركملا زجعب هجو ىلع نيركملا ىدحت 5

 ىلا ةراشا هيفف لسرلاو ءاسنالا ىا * مهيلع ةلزنلا 8 افعصوا ةنودم ة

 هرسشبلا 9 راك . «قارشبلا نمو لوسرلاو ىبنلانيب قرفلا مدع بناح راي

 لدعلا سيكلاب ةيكملا ةديج ةبقاءو ةءفنمو ةحصم يب ةيكح و ا
 لما نئظع ةغلاب #3 سوماقلا ىفاذك داسفلا نع هعنمو هنمتا 0 1

 رهظيو فلاختلا نود ى سنا | نمر

2 

 سنالاو فلالاو فالثالا نسحو رفانتلا مدقت

 نم. لسا لْيَقْناَف + سلا فلا نع الضف دحاولا عونلا فانصا نيب كا

 طقففرسشبلا نم تسيل لسرلا لوقنلب اضيا نا ىلا لب طقف سثبلاىلا سيأ رشنلا

 لسر مكنت ايملا سنالاو نا رشعماي *ىلاعت هلوقىف لق اك نا ىلا نللا نمل
 ىناثلا ثلا ظفلىف لعل انلق + مهسج نم لسر نياقثلا نم لك ىلاثعب + م

 همعاليالنكأ ءافتك الاواةسياقملاوا صنلا ةلالد قيرطب موهفم نملا ناوا بيغ

 دي الاكلت دنع ىواضببلا هيلا راشا هبدتعم سيل ندا نم لسرلانوكو دمك هي

 افا ضد لاب نورآقم

 هللا نم ماقد ْض راعملا بلط

 ىدبع قدص هلو ماقم

 مكبلا هتلسرا انا اذه
 بهاوملاىف اك هوقدصف
 تكلا و 0 ىسموتسلاو

 مهبلع) ءامسا نم( ةلزنملا

 نم لاح © رشبلا نم

 ام ءاسنالا ددعو لسرلا

 هللا ىد ررذىناربخ ىفءاح

 لا هنا هنع لامن كلا
 فلا نورشعو ةعبراو
 مهنم لسرلا ددعو ئن

 مع ةعاراو ةأمالث

 ليصفتةدايز هلىتأيسو
 تتكلاوىلاعت هللاءاشنا

 3 ةئامىهو

 عزانو هليصفت ىعسو

 لاسر ا( مسشبلا ىلا ) هلوق
 قلحلا ىلا ىا ةلزنملاو

 راهظا و ماكحالا مهغيلمتل

 ىلاعتو هناحسانال وم عا

 ج رخا هللا و ىلاعث هللا لاق

 نولعلال كئاهم ان وطب نم

 موقيل بت "كلا لزناو يش 2:
 مث ايدو انيد دابعلا نما

 ماينألا لاسراىفو هلت
 (ةيكح )هل وقف مدقمربخ

 اهتفص (ةغلاب) رخؤم أد 5

 قلخو ملاعلا دج وا ىلاعت هللا نا الذ و عفانملاو راضملارهظو »ل 2 ةقر) عذارسشلا ثماق 0

 || راضاهيضعب واعفات أهيضعي ءايشالا لعج و ةيصمااو رفكلان ع ,هاهنو ةدابعلا وةعاطلاب ره ماو سنالا و نا نم

 نايبل ليسرلاو ءادنالا همركو هلضف نم ىلاعت هللا ل _براف هكارداو هتف رع لقتسالو كلذ ليصاس قالا

 هللانيب رافسا مهف نيملاعال هجحر الا كانل سراامو ىلاعت هللا لاق 3 ةلماش هجرو ةغلاب زيكح مهلاسراىف راف



 ةجامدىف لوسرلاو ىنلانيب قرفلاركذ دقو ةمايقلامونرهياع ةجو ائدلا ىف باذعلان مهل ناما و هقلخ نيبو

 ملا نآرقلا اهنم ىصح نا نم ٌركاو نحنا نم رهشا مسو هيلع هللاىبص هتازحممو باوصلاب اءادللاو باتكلا
 ماثبلا نم هلوقو مالا هيلع دمت انيبنل تاداخلا راكتو ءامملا قطن و ليلقلاريثكتو ىمحلا حيبستو رمقأا قاقشناو
 اداجلاوتاناو لا راسو ناو سنالاىلا 00 سوهيلعدللا ىلصانيدن نا اولاق مهنال بلاغلا وهام ىلع ءانب رشبلا ىلا

 ةءاونا عيمجم 6 رفكلانع) نوهزنمو 90. ز- نورهطمىا (نؤربم) 0 (مهو) قيفوتلا ىفاك

 !آنكمم هلمحصنمو ةمهاربلاو ةينعسلاك امنت لاسرالا لع نمدرل ةيضقلا هذه لعا | م ا ا
 ا( 01 0 لعاب اولاسرالا نوك ريرقتل و نيمكتملا ضحك ءافرطىوتسي . | تكرسشا نأل ىلاعت هلوق
 ىازاتقللا رك ذاك حاصملاو مكمل نم هيفان هيضتقتةمكملا ةيضق نا ىنعم لب ىلاعتدلا ىلع || هباطخ نموهف كل عناب
 الدلا لك ةوبلا طئارشنمو ناسبلاب ل كرد نايعلاف مضاو وهال صيصختلا | باطخي ماللا هيلع

 قاك ةثعبلا ةمكحو ةؤرملاب لحوا ةيلسلا ةعيبطلا رفناع ةمالسلاو ىأرلا ةوقو || هلحم ىف نيبام ىلع هريغ
 ' هموق ةرفننممالسلاوةالصلا هلعبوا ضرمىفلقنام طارفالطب.هبومالكلاتيذهت || رابخالاوه (بذكلاو)

 | ءايننالا ف بحي هنانم لاشام كلذىلا برَسو هتلحمنم هوجرخانا ىلا هتارقو || لوقو عقاولا فالح

 ا . ةءاربلا نم نوربم © ءايدنالا 8 5 3 ا غيلبتلاو ةنامالاو فانصلا مالسلا هيلع. هارب

 أ ادع #بذكلا هو ايفخو ايلج ا ©« رفكلان ء# نورهطم ىنعيدهازتلاو || ىتا ةعافثلا ثيدح.ىف

  ليقاكاه دعيو ةوبنلا ليقىا ا دق هي اقلطم وي نيك الا دنع اوهسو عاجالاب || دارا تايذكث الث تىذك

 . عانتمالاهج ونالت وبنلا دعيوهامتا بذكلا عانتمانا مولا بتكنم رهاظلا نأ دريف | '

 , نمدارملا نكل طقف بذكللوا طقف رفكلل دبقاما كلذ لعلف ةز#ملا ىضتق٠ ةافانم
 " جاتحم ن .كل هريغو غيلبتلا بابوا غممتلا بايىف نايسنأاو وهسلاو دمحم علا قالطالا
 ١ ظالخ ةمالعلا فيرشلا رايتخا وهو اوهسولو « رابكلا نعو هيدمعلاب دييقتلا ىلا

 1 585 ليوأتلا ف اطيل لببس ىلعولو اوهس اهرودص لاق هلاذ فقاوملا بحاصل

 | روهجالوقو هبيذمىف ادحاوالوةنوكينا ىلع دملابديق ىتازاتفتلاو كالا دنع

 | ”يهريغ عابط اهنع رفن. ىلا ةريغصلا ىا «ةرغنملا رئاغصلاو ف كاقعلا حرشىف ا كلا

 دارملا ماعطلا نم رق #3 0 رسك و أ محناوا رم دكو مح # ةقرك ةمالا نم ازياج ناك ناو

 رك ردق ةيفخ فلكم ذخا نم ءاهقفلا دنع مطصملا وهام سيل ةقرسسلا نم || ناص ىلاعت هللا نا الا
 34 فيفطتو »د ةيفخ زيغلالام ذخا وهو ىوغتلا]ب خلا ةبورضم مهارد مهيلع ءاسالا بصنم

 ةسملا ىلع ةلالدلا نم اهيفان عبطلا رفتاعاو تاءايبلا بوبرحنم ه#ةبحو# صيقنو || هبسيبلتلا نع مالسلا

 0 اا 01 ةالخ اوهسو ادعىا اضنآ قالطالا ىلع كلذ نارهاظلا ءءانيلاو (رايكلا نع )نؤربس(و)

 ' اهريغ رئاغصلا دمعت و ن ه#و » هيلع#هبتتلا طرششب نكل اوهس هزيوج نه || لكنءو اهعاونا عيمج

 .ىقازاتفتلا“ه راتخاال قفا نلاقي ةوبنلاىا دكه ولا كم «ةئعبلا دعب و ةرقنماىا ناجل :اهذافا ام داق

 انعزوجت راكصلا ماو هل وق نه ئاعتلا حتت املاقلاخناكنأو دصاقملا 47 4 عيش ا نع («و)

 رئاغصلا زاوجولأ ةراشا دعلاب دييقتلاؤف لمأتف هعابتاوقابعللاةالخ روهةبادنع |١ عاب ةغيصب ( ةرفنملا
 هليقاماو ىحولا دعب هلك اذه قافتالاب اوهس زوو كءاقعلا حرش ىف لاقأك ١ د أ نم 1 ريفنتلا ن

 0١ سسكف محفل (ةقرشك ) قباسلا اهشيرعتنم ةريبكلا دضىهو 5 ذخؤيو هبتماق

 و 0 سد ةءاندلا ةياهن ىلع لد كاذنال ةيفخ اهذخاىا 0 شمع تب (ةيقل) نو كا 2 وأ

 ةصلا دبعتو) اقلطم مهنم كلذك ةريغصلا عنتم ف نازيملاولايكملا ن * (ةبحإ) 8 (فيفطتو)) مهب همايق زئاج ريغ

 عب اوهس مهنم كلذ عوةوامأ ةدحوملا سكب ( ةثعبلا دعب ) اهنمريفاتلاهيفامريغىا «اهريغإ ادع راغصلا لعف يا

٠ 
 ظ

 ثدكلا ءروضص روض

 عقاولا ذا هتقيقحال هنم

 ماهو بذك ال ضي رعت هنم

 كلما نباحرشىف هقيقحت

 ضرغل ىا 6 اقلطم )



 - ه١ زم

 جولالبقولو ةريغصلا وةريبكلا عانتمابةعيشلل افالخ ةريبكلا رودص عانتما ىلع للدالف

 ايحومناو ةرريبكلا ف تاهمالا نك ةرفنالابج ومنا ّىَلخا وىنا زاتفتلا لاق ةلزتعملا اذكو

 فاسلاو نيثدحملا نم نوققحلاو ىناودلالاق جولال بولو عنتمت ةريغصلا ىف ةسذلل

 ةيصعملا و ب ذكلا نم ل قئامدثعِبلا دعب اقلط رب 0 وادع رئاغصلا نم مههصع ىلع حلاصلا

 لبقواىلو الا كرتوا وهسلا ىبعذ نكم ملناو لوأةرتاونلابناو دودرفداح آلا قيرطب نا

 ءافش قام لاج- ا قخان ناانيلعال * مث « ةيمالكلا ىفام جهت ىلع هلكرك ذ:ىذلااذهةثعبلا

 لاوقالاو تايداقتعالا ف رظاحا نع نوو ودعم ىلاعت هللا هجر ضايع ىضاقلا

 راسوهتافصو ىلاعت هئاذب نيقيلا لع ةبترم ىلعاىف مهف تايداقتعالا اما لامعالاو

 نكلو مالسلا هيلع مهاربا لوقاماو اءاجما هيلع كشلاو لهملا عنتيف هلاوحا

 هعوقوب لوالا !علاف باقلا ةنينأمطللب ىتوملا ءايحا ىف كشال سيلف ىلق نئمطيل

 نالوا هتوعد ةباحاب ىلاعت هللا دنع هتلنم رابتخالوا هتدهاشمو هتشكب ىاثلاو
 نيقيلا نيع ةبت علا نيقيلا لع ةبتمعنم قتلا ديريف فعضلاو ةوقلا لبقي نيقيلا
 كشلاةروص.ىراوا قولا ءاحا لع, قردقا دازملاواامازلا :ثعبلا ئركتم ةئارالرا

 انلزتاام كشىف تتكناف * ىلاعت هلوقاماو برقلا دايدزال ابدأتو اعضاوت نيقيلاعم

 هيلع ىلاعتدللا ىلص هيف كشلا دوجول سيلف باتكلا نورقب نيذلا لئساف كيلا

 تنكنا كاشال داي لق دارملا لب نيرمسفملا ضعب هواك ةراسمالا نطق سو

 * ىيدزم كشىف متتكنا سانلا اهبااب لق * ىلاعتهلوق ليلدب هرخآىلا كشيف

 ليقو ةيآآلا كلع نطبحل تكرشانأل ليبق نم ىنلاريغل باطمللا ليقو © ةيالا
 موبلك هللا رفغتساف ىبلق ىلع ناغيلدلا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقاماو +ليقو

 ةدهاشم نع بلقلا لوهذ نيغلا نم دارملال ب بلقلا ةوسوو بيرالس يلف ةرم ةئام

 ناكناو اذه هريغو ةمالا عم ةلاسرلا ءابعا ءاداب هلاغتشال ركذلا ةموادمو قحلا
 هتمالوا كالذ نم هللا رفغتسيف اصقن هدعيف هنم ىلعا هيرب هدرفت نكل هير ةعاط

 ىلاعت هلوقاماو *ماظعالاولالجالا درو ا نمالامدع قيرط مالعالوا يول وا

 نيلهالا نم ننوكتالف ىدولا ىلع معن هللاءاشول وسو هيلع ىلاءت هللا ىلص دمحم

 تايثال سي نيلهاللا نم ن وكنا كظع |ىنا لع هب شلل سيياام ىنلأالفجالسلاهيلعحونلو
 تاء رومالاىف هبشتلامدعب ظعولا وه دارملالب نيتاهىف ىلاعت هتفصب امه لهجلا

 م هتما دارملاو مالسلاو ةالصلا هيلع انيبنل ىلوالا ةينآلاىف باطلا ل يقو نيلهاجلا

 ذنم هتافصو ىلاعت هتاذب لهللانع مهتعحع اضيا باوصلاف ةوبنلالبقاماو مدقت

 اماو مهنا داعم ةوقعم ىئن نإ زادك ةسنل فااهحلاو قفاوملا ند دحاو ريو اودلو

 اذه سمثلاو ريقلاو بكوكلاىف ماللاو ةالصلا انيدن ىلعو هيلع ميهاربالوق

 دارااليقو عرششلا فيلكت لبق ولادتسالاو رظنلا ءادتباو ةيلوفطلا نسف لبقف ىبر

 هلاقامنا هنا ىلع ,العلا ملظعمو مكل وة ىلع ىبر اذه جاجزلانعو راكنالا ىلع ىبر اذه

 متتعالف اقلطم اهلبتوا
 عنملا راتخلا ىاراذهو

 ىقاكاقالطم رئاغصلا نم

 لضافلا لاق بهاوملا

 يتازاتفتلا نيدلادع_س

 كاقعلا حرش ىف هللا دج-ر

 مالسلا ملع ءايننالا نا
 بذكلا نع نوموصعم

 صاب قلعتاهف اصوصخ
 ماكحالا غيلبتو عئارمشلا



0 

 دنعف اوهساماو عاج الاب

 ييزعصع ىفو نركالا

 ليصفغ توثانلا راسن

 نع نوموصعم ,هذاوهو

 هدعبو جولالبق رفكلا
 ريعت نع اذكو عاجالاب

 افالخ روههخلادنعرئابكلا

 فقالا انمئاو ةيوشعال

 هعانتما نا ىف

 0س
 ||[ سيلفىدهف الاض كدجووىلاعتدلوق اماو *مهيلع الالدتسا اًضيبوتو امازلاو. انيكبت
 ل الخلا لها نين كدجو وأ ةوبنلا نع بئاغلاىا لاضلا ىعم لب رفكلاوق دأرأا

 ااولتم ريغ وا اولتم ىولاب اهيلاكادهف اهفرغنالىا كتعيرش نع الاض وا كىصعف
 ْ ًالمتبالا قاف رعتال وا مالشالاةئاده ةيادهلاو ارغراغىف ىلا ةريالالضلاوا

 دوو ىنعملا وأ.ةنيدملاىلا كادهف ةنيدملاو ةكمنبب الاضوا الصفم هيلا كادهق
 انب نيدداعلا نيزنب رقابلاد نب قداصلا رفعج نع و الاض ك:ىدهف ايداه

 هرعثالىا لزالا فكل ىبحم نع الاض كدجوو نيعجا مهنع ى اع هللا ىذ ر ىلع نبا

 120 دج وو: اههنعيلاعت هللا ذر ىلعزيا نسسحلا أرقو ىتفرعم ىتبحم كيلع تننف
 | ىف كنا +يىلاعث هلوقىف !؟ بحل ىنعم .كاضلا وا ىدتها ىإ ىدهف عفرلاب لاض

 كلا لزتاام نايف اري كل دج و ىا دينطلا نعو *ىتفرعمل ابحت ىنعي ميدقلا تالالض

 دكان + ىلاغت هلوق امو دحا كئوبن فرعي مل ىا ًالاَض ليقو هلال كادهف

 (نارقلا ةءارق جولالبق: فرعنال ىا ىدنقرعسلا نعف ناعالا الو باتكلاام ىردت

 اارعاو «ماكحالاونضئانرفلاىا نامالا الو ىطاقلالاقو ناميالاىلا قليلا ةوعد الو
 |[ هلي هتساودسؤ نعو مهمس ناطتشلا ىذا نع نوموصعم مهناىلع عاججالانا
 ظ :. رقو نإلعا نم هنن رق .هن لكو الا .دحا نم مكتمام سو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق اذلو

 ا ءاورىفو ريخم الا قلمي الف ةياورىفوساف هيلع ىتناعا ىلاعت هنكل ةكئالملا نم
 (اذاف ا|ستساف ةياور ىفو اسم ,راض نعي مساق ةباورقو هنمانا ساق ىامتضلاب لسا

 ار سأو هيلع ىلاعتهلا ىلص .ءاذا نع نيعالا رحمن وىلوا  ريغلالاخ اذك طلسملا لاح ناك
 | ةرواشلل ىرصتلا مشلا:ةروصف ةودنلارادف شيرقىلع هئيجبىف طسوتلاب ببست
 زئاو مالسلا هيلع لْيئاربجر بك ىلاعت هظفشل مالسلاو ةالصلا هيلع هقح ىف مهم
 ماو *نيركاملاريخهللاو هللا ركعو هلوقىلا اورفك نيذلا كيركمي ذاو * ىلاعت هلوق

 كنتي اب :ىعين كنفذمس ىلا.« ليقف'ديآآلا غزت ناطيشلا نم كنغزني اماو ىلاعت هلوق
 1 يلعأ زاثمر طاوعالا كرت :لغ كلم :بضغ ا كلح ليزنو ةنفملا' ىلع كلمحو

 دس 0 ولا ندا غزنلاو كنكرحب و كنبريغي كنغزتي ليقو ءاوسنمعطتالو هللابذعتساف
 رطاوخو هلارغانمناطيشلا مارواءودع ىلع بضغلا هيلع رح ىتمهنا ىلاعت همماف
 ماهئثيس نوكف هما قكيف هنم ذيعتسنا هيلا ليبس هللعج ملام هسواسو ىتدا
 .ىلص هلاوقااماو + هيلع ةردقهللعجب مودل ضرعتلا نم ركاب طلسي مذا هتعدع

 انايسن وا اوهسوا اماجبا ادع موصعف غيلبتلا بابىف اماف سو هيلع ىلاعت هللا
 انايستو ادع فالدناىلع: موضعم اضيا اذكقفانندلا روماىف اماو أطخىا اطلغوا
 فلسا عاجلاب دض سو هتصو حمو :هدجو هطصسو هاضر لاح أطخو
 هيلع هللاىبص هللا لوسر ىلص لوشدنا هنع هللاىضر ةريرهىبانعىوراماماو*
 .هللال وسرانةالصلا ترصقالاَقذ نيديلاوذماقف نست در نم لسف صعلا كار ع م-و |

 (ماز



 م ىدنا سدد لا اعا تيديخ | لاح ةيله و لوقلا| نود جرسعلاىف 5 مدعل مالسأا“

 --_ 0060 ا

 كنا

 ضعءبناكدق نديلاوذلاق5 كاذدحا ناكذقو نيلاملا ىنيربخأاف تيسنالو ةالصلا

 غيلبتلا بايريغ ىف ةلفغلاو مهولا زوج نم ىلع ئش هجوترالف هللا لوسرا كالذ

 ديعب مكملا اذهعيرسشت مالعا لثم لجال دصفلا اذه لثم نكل نايسنلا ةقيقحو
 وهسلاتدثناو مالسلا فن بسحنوا مالسلاه يلع هداقتعا بسحي نايسنلا ىن ليقو

 ىلا وانايسفلا و رمصقلا عم ل ىتعينامسنلا ورصقلا عومجم بست ىئألا واددعلا ىف

 نايسنلاال وهلاوه مقاولاف وهسلاال نايسنلا وه مالسلاو ةالصلا هيلع يتلا نق

 ةلماشف ل اععالا ماو «لفغال و هنالص قوهسيف لغش وهسلاوذت و ةلفغ نايسنلا نال

 فالفلاامتاوءاءاجا رئابكلاو شحاوفلانع نوموصع» ىهف ةغيلبتلا يغلا لاوقالل
 ةعاج اهزوكف رئاغصلااماو + ىداعملا ىلع مه ردك مدعبوا ارايتخا مهتعصع ف

 ءاهقفلا نه رايكلاك نيققحملا غئمو مهضعب فقوتو نيثدحملاو ءاهقفلاو فلسلا نه

 ةجاحالب جفاشلاو كلاموةفينجىبا بهذم وهاك قلطملا غايثالا ىنانتل نييلكتملاو

 عاقالا مه-ضعب دقو ةحاياوا ايدنوا ابحاو هنوكىف فاتخا ٍناو هنن زف ىلا"

 فلتخا ناو ةوبنلا لبق اماو ةيعبتل فاسنم ةهاركلاو رظملاف ةيئيدلا.رومالاب
 ناف خنتملاك ةلثسملا روضتو وتل ادهمدع ممصالا نود ةيصعملا ياطم رودصقف

 لهعرشلالبق اسايدن دبعتىف فاتخا ناو ةوبنلا لبق عرشال و .عرمشلا عرف ةهرالا

 لاوقالاكو ماكحالانابو غيلبتلا ىف نايدنلاو وهبلااماو الما عرمشل 6 وه

2 َ - : ٠. 

 أ ترضصةامىرخا ةناورقو 1 ثاذلك ملسو هلع ىلاععت هللا ىلص لاق تيسنمأ

| 
 | ةلوأكا وهدلا ثيداحاو اضبا ةرومأملا ميفتلا هذان يا سالا كح عانتمالا ف

 لاعفإلاف وهسلانال قاوهو ئوونلا نعو نيماكتملاو:ءاهقفلا زك ا'ادنع“ راو

 شب انا امتا [سو هيلع ىلاعت هللاىلص لاقاكاهيفانيال ةزمجلا سذج نم اهنوك مدعل

 نف نس السنان كلو ىسنا تسل ىوردق لب نم الىسسنا وا ىمشالىنا ءالسلاو ةالتضلا
 طلغلاو وهلا اذه ىلع مه ريرقت مدع ىلع عاجالا نا صقتلاال ةيعتلا ماك باب

 زاوملا ىلع رثكالاف ةيعبتلا بج ودامت ءاكحالا ناببو خيمبشلاريغىفاماو *«ارؤوف هبي لب

 ماودو راركت الب نكلو ةمالا ةظفاحمو فيلكتلاو راذنالا لاوخاب لاغتشالل

 مويلاىف هللا رفغتساف ىلق ىلع ناغيل هنا لسو هيلع ىلاعت هلا ىلص لاقاك ةردنلاب لب

 تامادللاو بواقلا ع باعصاو ةفوصتملانمةعابج نئعو ءةرم ةئاموا ةىمهنيغبس

 زاثا لثف لب وات. لغ اقلطم,تاءفلاو تالفغلا و نايئننلاو وهلا عنم ةيلعلا

 غلبا لعفلا نا ىلع ءابنب ةعقولا هذه لثه رك ح نان ةيكك ةقاسلا وهلا

 هيلع هيف رتاج لعفلاف نايسنلاو وهس'رإناواإ لاقحالل مفرا هلال لوقلا نم

 لفتعلا وا جملا ليلدب

 هزوجب اوهس اماو
 راغصلااما 1: توركاالا

 روهخادنع ادع زؤف

 هعاناو ىئابحال افالخ

 قافنالاب اوهس زوحبو
 ةسللا ىلع .لذنام الا

 فطتلاو ةمقل ةقرتمك

 نوققحلا نكل ةلبحت
 هيلع اوهبن نا اوطوتشا
 اذه هنع اوهتلبف

 ا مم تا

 هديسم



 هلبقاماو ىحولا دعب هلك

 عانتما ىلع لبلد الف
 بهذو# ةريبكلا رودص

 اهنال اهعاتتماىلا ةلزتملا
 نه ةعذاملا ةرفنلا بجوت

 روصم توفف مهعابا

 بج وبام منم قمل وةثعبلا
 تاهمالا رهقك ةرفنلا

 ةلادلاراغصلاوروجفلاو

 ةعيشلا عنمو +ةسلخا ىلع

 [| زاوج ىلع نيثدحما وءاهةفلا ضعب هل ججحااممثمدقتاك ىو رك ذف تل نوع

470: 

 0000 هركلا زاوح لا "ضفنم ثيدخحلاو نآرقلا ضعب رهاوطظ نم رئاغصلا
 ْ ءاضتقمىف لاقحالا قرطت نع ولخالف ءانعمىف نورسفملا فلتخا امم هناو عاججالا
 نم مدقتام هللاكارفغيل ىلاعت هلوق اما + لوأتم هوا ام لكف لاقتحالا عمدجالو

 أ( كادت نئصعلاوه رخأنلاو ةوبنلال بق ناكام مدقتملا ليقف رخأت امو كينذ

 ىربطلا ءاكح هليوأتو ةلفغووهسبام ليقو سو هيلع ىلاعت هللاىلص هتما ليقو

 اهلوق هلثمو كتما بوثذ نم: رخأتامو مدآ كيبال مدقتام ليقو ىريشقلاهراتخاو
 [| |روظغم'كمذ لبقو ةمالل باطملا ليقو + نيئمؤماو كينذل كرفغتساو * ىلاعت

 ||, ااماو «بويعلا ةئرت ةرقغلالْيقو بن ذلا دوج اذهىضنتبالو بنذ كيقناكول

 ةوبتلاليقكلانظفح لبقو ةوبنلا لبق كبذ نم فاسامليقف كرزو كنعانعض ووىلاعت
 | 1 لف ةلاسرأا ءابعا نمةرهطظ لقت املئقوةوبنلاءابغاكيلع لقش القل بوئذلا نم
 دع رشا تح كتعيريشبلطو كتريحو كرس لغش ل ةئليقو ةيلهاملامايا لقب كنع
 هدعب هيلع مرحو ةوبنلال بق ىنلا نم ردص ىذلا”ىثلارزولا ليقو كلكلذ

 ىذلا ”ىثلاوا هتيسكخ لاك نم هيلع لمثو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هب مهاو

 ىلاعت هلوق اماوديلهادلا رومانمهلعلةثاموا ةلاسرلا لّقثوااينذناكل ردصول

 ١ هلج- نم طلغف اننذ دعب ىتح ىهن هيف مدقت مل ماف + مهل تنذامل كنع هللاافع

 ناكل عضوب ملول ايش كنع عض وىأ ابن ذكمزلد مل ىنعمب لب رفغ ىتعم سيل افعفةناعملا

 افاعملا نم هللا كافانىاىدنقرعكانعو هللاكلنعا لثم مالك حاتفتسا ده ليكو اسد

 ٍُ ف سلف نيت 01+ ىرسأ ه0 نوككنإ ىنل ناكام *« رديئراسأىف ىلاعت هلوق اماو

 اربغل “ىلا اذه ناكام ىنعم مئانغلا لح نم هب صخ امب ميركت لب بنذ مازلا
 ءاطاناو ىلبق ىنللحت ملو متانغلا ل تلح مالسلاو ةالصلا  هيلعلاق اك ءايدنالا نم

 راو ايدلا راثكتسا درخم اودارا نيذلا نينمؤملا ءافعض ضعبل نودررت ىف

 عمو هباصحا فارشاو ىنللال ايندلا كرات نم ىندا هنوكل ىقعلا ىلع اه اوناعتسا

 ول ليقو مكتبذعل ىهنالب باذعلا مدع ىنم قبسي ملول قبس هللا نم باتك الو
 مولوا مبقوعل نارقلاىنعي باتكلاب مكناعإا قيس

 3 انغلا لح مدعح وللا ىف قبيسي

 ء هل بنذ تابثا هيف سيلف تان الا + ىلونو سبغ * ىلاعت هلوق اماو مبقوعل

 هآو ىمالا لاسقا ىلوالا ناو هلىدصتملا ىئزتمدع مالغالب مالسلاو ةالصلا

 5 كلا وتو سبع نم دارملال يقو ةعاطو غيلتلب ةيصعم سيل رفاكلل هف الثنساو
 عك رصتو +ةرحشلاءذهابرقنالو +هلوقدعب الك اذ هلوقو مالسلا هيلعمدآ ةصقاماو*

 رذعيربخادق هللاناف أطخا ليقو لهجىا ىوغف هبر مدآ ىصعو هلوقب ةيصعملاب
 دع ىسن ديز نبا لاق امزع هلدجنملو ىمنف لبق نم مدآ ىلا اندهع دقلو هلوش
 ة + هي آلا كجوزاو كلودع اذه نا * هلوّشب كلذنم هيلا هللادهعامو هلسيلبا

 (ىن)



 هه ز-

 ىلع فلللاو ةعصنلانم ناطيشلا رهظا ام كلذ ىنليقو امن رهظا امب كلذ ىسن
 رج ىلاعت هفصول فيعضوهو ركسلادنع لكالا ليقو ايذاكف لحالادحان ا مهوت

 ىذلا هيزنتلا ىلع ىهنلا لمح ليقو ةوببنلا لبق ثاذ نا ليقو ركسلا مدعب ةنجلا

 | تنك نا مالسلا هيلع سنون نع ةياكح ىلاعت هلوئاماو +ىلوالا كرك هلصاح

 هعص وم ريغىف 'ىثلاعذو يلا بنذلا مدقت مطل مازلتسا ريدقت ىلع نيملاظلا نم

 ةداراو هللا نع ةلفغلا ةؤذوصلا دع لب هسفنل رظ هردصىف هير ريغ بح عض وف .

 هنامدلواديلع لجام- لمحت نع هفعضلوا هنذاالن هموق نع هجورخوا اذظ ءآوسانأ

 ميت ربخاهيف دري و باتكلا لهانم ةذوخأ فءايروا عم دواد ةصقاماو +هموق ىلع
 ىلع مالسلا هيلع دواد ثيدح مكثدح نم هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع لاق اذهلو

 ىلا هانتف امتا دواد نظو ىلاعت هلوق نال نيتسو ةئابعست دلج صاصقلا هورب ام

 رداصلاامتاو +عيطمىا باواو هان ربتخا ىا هانتف باوا هلوقو بام نسحو هلوق

 اهنطعاىا اهينلفكاو اهقلط ىا كنأس مان عىل لزنا احولت ءايروال هلوق دوادنم
 ىلوالل اكرتؤ ايندلاب الغثن هنوكل' ىلاعت هركتاف .ةتعيرشىف اراحكلذ نوكينا لع
 ءايروالسرا دوادناب لوقلاف طقذ باقلاة ب2 وه ليقو هتبطخ ىلع اهبطخ ليقو

 نيلسما حالص لها نم ردصيال هتجوز جوزتيف لثقيل ىرخا دعب ةرم كلاهملاىف
 هيوخاو مالسلا هيلع فسوب ةصقاماو +نيلسرملاو ءاسنالا مالعا ضعب نع الضف
 هلوةوتقولا اذه دنعراغص رهلب هنوخا ةوبأ تبثلملو بقعت فسوبىلع سيلفا

 ىلص هلوقل ةذخاؤ» هيف سيل ريثك دنع مهلا + اهب ,هو هب تمه دقلو + ىلاعت

 قيقحملاو ةنسح هإتيتك اهلمعي مفةكيسب ىدبع مه اذا هير نع لس وهيلع ىلاعتهللا

 ”ىرباامودلوقو نطوتلامدع نه فسوب رهو دلتالاو ةئيسف سفنلاىف مهلا نطؤننا

 اي مهلا رودص مدعل لبق هتيكزتل فازيعالاوا عضاوتال وا مهلا اذه نم ىا ىسفن

 هناوةوبنلا لبق هزكوو هليتقعم مالسلاهيلع ىسوم ربخاماو ديبع ىلا نع ىكح

 ىلرفغاف ىسفن تل هلوةوناطيشلا لع نء هلوقو هلظ عفد دارالب لتقلا دمتم
 عم هؤالثا دارملا انوتف كا: هلوقو ماو نذا الب لتش نا ىبنل ىغْشال هنال

 كام نا ميحتلا ثيدملاىف ىورامو رحلا ى لاو توبانلا ف هؤاقلاوا نوعرف
 دارادقو اكلم هنوكح ةفرعم مدعلي ثيدلا .اهأقفف هنيعمطلف هءاح توملا

 هيلع ناولسةصقاماو +ةبووجالاىوقااذهو هلستسا هلع دعب مثناسناةر وص ىلع هكالها

 هللا ىلص ىبنلا نءىكحامءؤالتاو هائيلتاىا انتف دقلو هلوقوهبنذ نم ىكحامو مالسلا

 نيتأي نهلكنيعسنو عسنوا ةأما ةئام ىلع ةللا نفوطال لاق هنا سو هيلع ىلاعت

 ليس ليَ ٍض لشن ف هللا ءاش نا لق هبحاص هل لاقف هللا ليبس ىف دهاجي سراغب

 هيسسرت ىلع ىلا ىذلا انيفنا' ىشلا لبق لجار نحل ياس لسا و كا ا

 نالدلولا سنج ىلع هصرح هذ ليقو ةنحمو ةبوقع ىهو هيلع ضرع نيح

 ةريبكلاوةريغصلا رودص

 هنكل هدعبو جولا لبق

 ةيفترفكلاراهظااوز وج
 نعلقناف اذه ررقت اذا

 مالسلا هيلع ءاسالا

 ةيصعموا بذكل رعشبام
 قيرطب الوقنم ناكاف

 ناكامو دودرُث دارا

 فورصف راوتلا قيرطب

 نكما نا هرهاظ نع



 ا ءالصلا هيلع مدر لواو) همالكىهتا ةط وسباابتكلا ىف تاذليصفتو ةثعبلا لبقهنوكواىلو الا كرثىلعل ومن الاو
 ْ حونلسانلا لوقنم ءازسالاثيدح ىف هيأ 70 > وح ع ءاحام وعئارسشلا مهيلعتو ءدال وا لي مشا ىلا عينا لسرا(مالسلاو

 ظ
 ا

 لاوأ كناارو مالسلا هءاع

 لسرلا لوا دارملافلسرلا:.

 بهاوملا ىفاكديح وتللءامدلل
 باتكلا ابق مدآ ةوبناما

 ىهن ومما دق هنا ىلع لادلا

 ىف نكي مل هناب عطقلاعم

 جولاب وهفرخآ ىلا هنمز

 لقنام ىلع هتوس راكناف

 ارفك نوكي ضعبلا نع
 نبدلا دعس حرش ىف اك
 د ,هاضفاو مهرخاو)

 «مالسلاو ةالضلا هيلع

 مالسلا هتلعد ةوبناماو

 هنالق

 ىوعداما ةزهتملا رهظاو
 اود رع دق ةودلا

 نيهج وافةزممملازاهظااماو

 هللا مالك رهظا هناامهدح | +«

 5 وتلا ئعدا

 نع اوزحمف مهتغالب لاكعم

 ةروس رصقأب هتض راعم

 كالذىلع مهكلاهت عم ْدَنَم

 ميس اورطاخ ىت
 هس را ندا وشرع

 هر
 لقت هناامهياث و«فويسلاب

 رومالا نم مالسلا هيلع هنع

 ردقلا غاب امةداعال ةق راما

 روهظ ىنعا هنمكزشملا

 بلس هتيوقع ليقو كانثتسا مدع ليقو ىلاعت هللا ىوس هلاب, رطال لءاكلا
 هيستك |بنذب ذخا ليقو رهمصخ ىلع هراهصال قالا نوك هتبحم هبنذو هكلم
 زاوجي عفدو ريغلا بنذب ةذخاؤملا زاوج مدعب درو هعالطا ريغب هبال. نصفي

 بسفالاو ةشحاف لعف وال ةهوركم ةحاينوا ةالصريخأت وحب نه صا ىف هريصقت

 نيطابشاانا ىاطنالا نع ىكحو * نيببطل|تابيطلا * ىلاعت هلوقل فانمو ةيذاو

 ةأرملا بقاعو ةروصلا رسكُم ريخاف. اهت دبعف اهنا: ةروص :هناوسن ضعبل اولثم
 ىلعهطلستو ناطيشلاهيبشتنم نودرابخالا هلقنام محنالو ايات ةالفىلا جي رخ مث
 هلوقو ناطشلا طلستلا: اذهلثم نع نومو ضيم ءابينالانإل همك ىف .روليباوو هكلم
 هيلعدحا طلست مدعل لب ايندلاةريغل سيل ىدعب نم دحال ىغذبال .اكلمىل بهو
 ءايحاو دواد هبال ديدملا نيلك ةصاخ ىن لكل نكت هضصاوح ن٠ هل نوكملوا

 + دب الاى رفغتالاو مالسلا هيلع حوننع ىلاعت هلوقاماو مالسلا هيلع ىسيعا ىتوملا

 بلطوبنذتابثا هيف سيلف + نوةرعم منا او م نيذلا ىف ىنب زج الوبلا+هلوقو

 الآم دلاَتَف هلا رفك امال هناوا لهالا قلطم كلهاو ىلاعت هلوقّم ةمهفل هننا

 ىلاعت هللادعوىذلا هلها نم سيل هنبا نا هلعاو نذاالب هنوكل بلطلا اذه ىف

 برقلاةوقماقم ىه ىتلا ةباهملاو د ا مهنوخ ثك انا هلا و غهناحن
 ىوسامىلا اليم امنوكل ةحابملا ةيويثدلا رومالا نم مهفوخ ثك اناو ةفرعملاو

 مهؤاكب و مهتباتو بونذلاب ءايدنالا فارتعا لمح سنجلا اذه ىلعف ىلاعت هللا

 ةوبنلادعب تافصلاو تاذلاب قلعت, اهث لهطانع نوموصعم ءاسدنالا نا لصاخلا و*

 نعوالقعو امثواعطق ةيغيلبتلارومالاف لهاا نعو المن واععم اهلبق واءاج ا والقع
 لبقواناهربوارظن اءاجحاو امرش دصقريغوا دصق ةوبنلادعب لوقلا فلخوبذكلا

 ةلفغلاو وهسلا ةمادتسانءو اقيقحن رئاغصلانعو اماجا رئابكلانعو اعطقةوبنلا

 حنمدجو ىضروبضغ لاحةيعرمشلارومالاىف نايسنلاو طلغلا رارق“او اقيقدت
 ةنسلاو باتكلابةتاثهتوبن * مالسلاو ةالصلا هلع مدآ وف ءادنالاىا * مهاواو وف
 || قلطمف ةمهارلا رك او ةينع-لاكو ةمهاربلا ضعبك اهدحاح رفكي ىت>عاجالاو
 ثيشىلع ةئباصلاو طقفمالسلاه يلع مدآىلع ةوبنلا رصقن ةمهاربلا ضءبو ةوبنلا

 طظقف برعلا ىلع ةئلاعز رص دوهيلا صضعبو مو هيلع هللاىلص دمع اسنةوبن

 ىلعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوو نييبلا متاخو ىلاعت هلوقل # مهرخآو

 ىدعب ىنال هنا الا يدوم ن٠ نوراه ةلزمم ىمب تنا هنع كلا هللا ىصرر

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم 8 مدقت دقو ةماريخ ماك هلوقل مهلضفاو 0

 (فرعتالو) " ةريسلابتكىف ةروكذمىهومتاخوجو ىلع ةعاجشك اداحآ اهليصافتتناكنا ورئا وتلا دح ةزجيملا
 نيدلاىف مهلاكب سحب ةمالاةيريخنا كشالو هب ل تافتح نا دما ريخ ماك ىلاعتهلوقلف مالسلا هيلع دم ةيلضفااماو



 5 وكىلعلدءال هنال قع ل كتاإو مدآ دالواديسانامالسلا هيلعهلوشب لالدتسالا و هنوعبتي ىذلا مهيبن لامكل عبات كلذ
 نيلوالامرك اانا م السلا هيلع هلوش لدتسناىلوالاو ىلايخلا ىلومالاقو * ىنازاتفتلاه رك ذ دال وا نم لب مد نم لضف
 مالسلا هيلع ميها ربانا مكبعو كم الكت معدة لاقو مهيلع جرخ مالسلا هيلع هنا ىورو ٠ ىهتنا رخفال و هللا ىلع نب رخل

 هللابيبحاناو كيذكو هو هللا قص مداوكاذكو هو هح ور وهناك ىسيع و كال ذك وهو هللا ىحن ىسومو كال ذك وهو هللا ليلخل

 نملوااناورذثال و ةمايقلامون عفشم لواو عفاش لواانا ورث ال و هنود نم ومدا هتحن ةمايقلاموندتخلاءاول لماح انا و رمال

 نولسملا عسا دصاقملاحرسث ىف رك ذو *قيفوتلا ىف كرذثالو نينم ؤااءارقف يم واهنيلخد.و ىلهللا خشيم هناا ةقلح كل

 مهارالقو حونليقو مالسلاه يلع مدا ليقهدعب لضفالا ىف اوفاتخا مث + سوهيلع هللا ىلص دم ءاسالا لضفانا

 مالسلا هيلع ىمدع لوزن ثيدحلا ىفدرودق ل .ةناف+هم الك ى هتنا مهيلع وانس ىلع هللا تاواص ىسعليقو ىسوملإق

 ةفيلخ نوكي لبماكحا بصن وجو هيلانوايالف تدسن دق هتعي رمش نال اس و هيلع هللا بص | دمع عبات هنكل منت لق» عل

 كاد ىلوا 0 لضفا هبال ىدهملا هبىدتفو مه« واو سانلاب ىلصي هناهحدالا مث 1 هيلع هللا لص هللال وس

 همامن و رهماف ع ه نب ىسدع لزتفت علا اذافوفصلانووس لاتةانودعب مهافف ثيدح ءاناقدرودقو لاا .

 هلل ال وطل م والا ايندلا نم قد ملول هنع ىلاعتهّللا ىذ رد وعسم نء هللا دبع هي < ه٠ ل نعوهللادجر ىل:سكلا ةيشاح 0:

 1 ا 1 1 ا يي ل شاال[ى[ س2515151272ب7ب7بب070707077ساالا
 هيفا تعنايحت موتلاكلذ ١) ل و وهو نشحاو رخ هليلد نوكل انط فرع نآو مهددع انيقب فرعبألو
 لغا' نموا ىم.السخر ا ةوزاو فلا انام ةئاؤرىفو نورشعو ةعيراو فلآ ةثاه عالسلاو ةاشل 10
 عا 1 0 1 ةيفسنلا كاقعلا ىف لاق اذهلو هك دوحو ةيمولعم مدع 6 افلا نورشعو

 56 5 2 0 كيلع انصصق نم مهنم لجونع ىلاعتهللا لاقدقو ددعىلع رصتشال نا ىلوالا

 5 دعو اطسفق 0 مهن:* سيل نم مف لخسنا ددعلا 0 نمؤيالو كياع صصقن م نم مهنمو

 لاقو اروجو التئام ِ 00 : 1
 نم ىدهملا مالسلا هيلع 0 00 11 م طارش دحاولاريخلاعشا ربدقن ىلع ىنا زاتفتلا لاق * رمد وه نم جنم 0 وا
 3 1 : 0 0 3 لاق يطا 1 5 ىلع لع اذا اصوصخ تايداقتعالا بتاىث نالاب ةربعالو ناغلا الا دش ال ةباورلا
 9: 117 7 00“ | لاقامرخآىلا باتكلا رهاظةفلاخعىلا ىضشامم هبجوع لوقلاناكو ةياورفالتخا

 5 2 كلع فالا عراشلااهصقاذا انلذعي رش انلبق نمةعيرش تناك اذهلو 6 مهتوع معلاسر لطبتالو#» ىفا ههحا ىلجأ ىده 1 :

 قحفف هباتك مكحم ىفلاق ىلاعتهللانال نيقيلاو مزملا هج نم ,هددع ف رءبال رابخالا ضعبىف دروامل «نيمحلاو نظل
 هلسر ممدو ىلاعت هللاب تنمأ لونا ىلو الاف كيلع صصقش نم مهنموكيلع انصصق نم مهنم مالسلا مملع ءادنال

 نعىور * رابخالا ضعب ىف مهددع ناب درودقو + ,هددع ىف ناصقنلاو ةدايزلا مزلي اليك هبانج نم ه.اؤاحاع

 ةعبراو فلا هنا لاف ءادنالا كلو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسرل تلقلاق هنع ىلاعت هللا ىطر ىرافغلا رذىلا

 هركذ فلا اًثاموفلافلا ءاسالاناىرخا ةياورىفو +سشع ةثالثو ةئام ثالثلاق لسرلا مك تاقف افلا ورشع
 ةثالث ووئاملُ هنم لس رااوىن فالآ ةعبراو ىن فلا نورمثعو ىن فلا ءايدنالاةلج- ةيونزفلا كاقعلاىفو «مالكلا رع ىف
 ءايحا ءاشنالا نم ةعبراو مالسلا مهلع دمخو ىسعو ىسوهو مهارباو 2 ةسج لسرلا نم مزعلاولواو سشع

 3 ْنا ندهؤملا ىلع بدي ءازعلا ضعب لاق + همالكى منا مالسلاو ةالصلا مهلع سالالاو ربضللاو ىسعو سردا

 الو مهعيمج اوقدصيو اوئمؤيىتح هءاتكىف هللا مهرك ذ نيذلا ماللا يلع ءايشالا ءاععأ همدخو هءاسنو هنايبص

 نآرقلاىفدعسا ركذ ءاوس بجاو ءايدنالا عيمجي ناميالاناف ريغال طقف مالسلا هيلع دمحم ناعيا مملع بجاولانانونظي
 دوهو حونو سرداو مدارهو نيرشعو ةينامث نب سسفملا ضعب هرك ذام ىلع لعلا عاب ههنم هيف روكذملاو رك ذي لوا

 ىسيعو ىو ايركذو.بيعشونوراهوىسومو طولو فسودو بوقعيوقاحماو ليعامساو مىهارباو حلاصو
 هذهةوبنب لوقلا ىلع نايقلو رردعو نينرقلاوذو دمتو سولو بوباو لفكلاىذو عسيلاو سايلاو نايلعو دوادو

 ارواح ىتلا ماكحالا ءاقبل (مهتوم مهالاسر لطبنالو) ىورلا سلاجنىف اك مهملعو انيدن ىلع هللا تارلص ةريخالا ةثالثلا
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 ِ ىدوجو هلاب لوقلاىلعتءوملاو هباوفلك ام مهفيلكتو مهنم غيمبتلا ب وجو مهتومم عطقنما و كلذ عابنا تبوجوو هدعب آهن

 نع ةايللا مدع ىتدع هنا ىلع وةامملاداضي ضرع

داسجا نع ,هحاورا ةقرافمب مهنع ةوبنلاوةلاسرلا فص ولوز.الو ,هتومب لطبنال ةايلا لاح ىف مهل اهتومدعب
 اذهنال مه

كا 7 هر, وح ةيفايرهحاوراو مهحاورا ىلا فاضم ةقيقللاق فصولا
 نم نامي ا عصام ءالولو اهئاقس فصولا قف سم

 لاقو +لمأتف نآلا مسا

 لطي ىرعشالا ن ,سل اونا

 قب نكل مهنوع زيا
 موقب ”ىبثلا كح واهيك>
 2 ىلا كاذ ماقم

 ناكامىلع لدن ةدعلانا

 مهتوع حاكتلا ماكحا نم

 نم كلذكو قبال نحل
 ةالصلا َْق تلد هان

 ةالصلا مكح ىف هناف

 كلذلو هيفاننام لعشت ملام

 ًاضوتاذااملعءانبلاهلز وح
 مالسلا يلعءايدنالاةلاسرف
 مكمل رابتعاب نآل ةيقاب
 ىلع ءان كالذ لاق امئازو

 قبال ضرعلانا هندعأق

 ةو.نلاوةلاسرلانافنينامز '

 نود ضارعالا ليبقنم
 اهنيش اهعاقل فاول"
 مهل وم دعب قد نأ مزلف!

 لا ءام 0

 كيلع 8 الو و

 ضعب نع 25 9

 ضارعالانهنافمالعالا :

 مكح ةنمزا ونينامز قام :

 ناولالاك ةدهاشملاو سلا

 ماكحالا نا ىلع ال ذك ةلاسرلا ن نكيلف ةيقاباهلحم تما دام قت اهنافاهيدمم اقلا لاكش الا و ماس اللةمزاللا

 ضعبو ةيعفاشلاة مام انباع ا نمريثك دنعىبنلا كاذلةعيرش نوكت ناىلع مس الد

 ديزىباو روصنمىباك انءاشمثك اانلوسرل ةعنرش ن وكت نالع ناك ناو نيملكتملا

 مهدنعلاطبالاولزعلا كلذ ىضنقنالو نيرخأتلا ةماعو مرسلا كو مالا زلمو
 ةيسنلاب مهوب ناوالالقتساو ءادتا ددعتمل ةعيرشدحاولا ”ىثلا لم< نا زوج هنال

 مهنج وره دعب نم ىنةما ىلا ةبسنلاب ال مهنامز ىف مهنم | ىلا

 ضارعالاءاقبمدعنم هلص اىلعءانناهيكح قب ناوتوملاب ةلاسرلان الطب ىرعثشالا نع
 ا ل ولالا يطا حالا ىضسب ءاود روهظبدرو ضنعةلاسرلاناونينامز

 لطبتالمونلابلطبتال امكف مهمونك مهتومنا داربالاف قاا لعل رهاوجلا ةلزنم ةلزنم
 ىروص مهتوم نافتوملاب رضيال م ونلاب مضي الاك ضاىالاءاعب مدع ثيدح و توملاب

 ةيقا ىه و مهح او رابةمئاقةلاسرلا ل ةوىلبلال ةفيرثلا ,هداسجا اذلو ادبانوتوماللب

 ناك دقو ةقطان ل سف لي واقا نملوقلا اذه ا م كالذلعل اهئاق هب . قف

 .لوسرلاو ىناللوعثلا رهاظلا « ةكئالملا نم لضفا رهو هلا ىفاذه ريغمصالا
 ملعتو اميركتو [يظعت مدآل ةكئالملا دوحيم ليضفتلا هجو امهناب قرفلا ىلع

 نارعلاو مههاربا لآو احونو مدآ ىؤطصا هللانا ٠ ىلاعت هلوقو ءاعسالا مه مدا

 ' مالسلا هيلع ءايننالا وبنو لسرلاةلاسر نا رعا+بهاوملا فاك هناش نم ىه

 || نيذلا ممماىلا ةبسنلابة ماك

 اذكوةودلاناامكف مهفيلاكت عطشان اواوضم
 ليقوتولاباذكف مونلاب لزعناال ةيالولا

 ١

 أ
5 

 أ

 ||| .قشاف سفنلا عاود رهف ىلعءايدنالاتاءاطناو ملاعلا ةلج- نم ةكئالملا و * نيملاعلا ىلع

 قو ةك ئزامللا تلقناف «ىلانللا لاق لضفا ىشالاو مهعابط بجومىلع ةكئاللاةدابعو
 ْ ةاعدآلا اذه تلق + اهقحىف لمعلا لضف لمص ةلضاف تاؤض سيلا لمع ةلباة« ىف

 ةلزءملاو ةرعاشالا صعب دنعو 0 ةالصلا مملع ءاسالا ق>ىف ليش م 1 امم

 : ال لاكالظت رورشاداومن 2 ع حاورا مهتالتكت الملا ليضفن 1

 ءايبنالا ىلع مهعدقت ىلعنارقلادارطال وءايبنالا اولعم مهنال وةسحملا لاعفالا ىلع َديوَق

 ىلاعت هلوقلو ةيآآلا ٠ هتكئالموةللاب نمآلك» ىلاعتهلوق وحن مالسلاو ةالصلا هلع
 هنم مهغب ناسللالها ناف +نوبرقملا ةكئالملالو هللادبعن وكي ناههسملا فككتسي نإ
 © هللادابع هنيذلاؤإ# ئاقعلا حرش ىف لكلا نعباوملاو مالسلا هيلع ىميعىلعقزلا
 « نوم ركمؤ# ةرفكلا معزاكهوانباال مهلا صبسح ىلع هتدابعب نوق رغتسي ىلاعت
 نوزواجتنال نعي «لوةلابإف ىلاعت هن وقب سيال لجو نعىلاعت هللادنع ما ركمهنال

 || درطلا ليبق نم نوكي نا برو هلريسفتلاك نولي ءسماب ,هوؤ# هلوقف ه سهأ

 7 (سكعلاو)
 ظ ؟نضعةلاسرلانآل ءايدنالار اس اذكو ن الالوسر سيلدهءانس نأ ةعشقتملاو ةيهار كلاتلاةورهاواا ةلزئم ةزنهةيعرسثلا

 || ةطانالاوقالاءاهلدرميتوع مها لطنالو هللا هجر فئنضصلما لوقو 5 كا رهأ ظ هنالطبو نينامز قال ضرغلاو :

 أ مالا ديلعنانالا ىعنن ولمجي هماب مهول وقلانهنوقبسيالن وتم ركمدابلعم هنيذلا ةكئالملا نملضفا ,هو)قيفوتلا فك



 نولمعل هما مهو لوقلاب هنوق.سال ىلاعت هللادنع نوويذعم نوع 5 دايع مه نيذلا ةكئالملا عيجج نم ليضفا ١

 ىلاعتءدنع مهعر ب ةدايزو ىلاعت هللا تافصل مهتيلماح ةرفو مهيمءاج 570 ل رشيبلا نم نيامكلا نال ن وكاق

 |وراخلا نوم ركم دابع مه نيذلا كالمالا ىتح تاقولخلا راس هللانم برقلاو فرشلاىف اوقاف ةيلزألا ةيانعلاب

 ةلزتعملا تلاقو ةعاملاو ةئ_سلا لها دكا دنع اذه تاقوا#ى لا نه مهريغلو مهل نيمودخمو ةكئاللل نيدو

 تافالا يدابم نع نودر..لعفلاب نولماك مهنال رمثبلا عج نم لضفا ةكئالملا ةيعاشالا" ضيفو ةقساللا 7

 اذك ةيمالسالان ود ةيفسلفلا لوصا ىلع اذه ىنبمناباوملاو «ةيناعسجلا ةللظلاو بضغلاو ةوهشلاك رورشلاو

 ةكئالملا نم ناكو سلبا رفكدق سدلا ليق ناف -بونذلان نع م: :يصعل (ةيصعع نوفصوالو) قيقمتلا تبحاص ةقتد

 ةدابعلابابىف ةكئالملا ةفص ىف ناكامل هنكل هب ررما نع قسفف نا نم ناكلبال انلق * مهنم ءانثتسالا ةعصلم ا

 مجدالاف توراموتوراهاماو اييلغت مهنم هؤاث نسا حص مهنيباهف هك "هو ]جس روم انج ناكو ةجردلاة فرو

 1 000 ه«ةيصعع نوفصوب ال وه سكملابو رخآآلا قوطنم دكؤي لك موهفم ذا سكعلاو
 1 اك ديئاعملا ادخو مدد عام هللا ن وصعيال ىلاعت هلوقلاعي 7 00 ؟ليقف مهلس م ريغ ىف اماوزوصعلاىف ىلع وه امنا امهبذعتو نييبنا مكح مهلس رم مكح نا اوقغاو 0 مالسلا ما

 "00000 0 || ليقو * ةررب ماركو نول ا نمضل اناو نوفاصلا نحكلاناو مولعمماقم هلالاانمامو
 وهسلاو ةلزلا ىلع ءايدنالا كلما نم سيلبانوك مجج رتنم ىواضيبلا ىفاف عيبا ةوصع باوصلاو كلذ زاوح

 تدوس ونواثلا ناظاةاناكو أ كورن سوفت جو يل علم ناس الاون 0
 رفكت الف ةنتق نحن اما هلوةرهاظل 0 الملا نم مسيل سلب نارك الا قاودلالا تاوضلا فو

 رصعاا ملعتىف امك ذو ةلوبقع تسيلتورامو توراهةصقدياساوهءر سعا نع قسفف نجا نم ناكا+ ىلاعت

 هب لمعلاو هداقتعا ىفلب || مسوهيلعللا لص هللاوسر نع ريقسال و عيال ربخ هيف سبل ءافشلا فلاقو نيققحملا دنع
 نيدلا دعس لضافلاهركذ ضءبىف عقو ناو دوعلا بتك نم هلك كلذ لب سايقلاو ىأرلاب 5 ما الو

 قويشلا ىلع ءاسنالاك ةناعملا هدو ىلع نارقلا نم موهفملا بيذعتلاو ريسافتلا

 وهو عت ضرغل كلذ نا ىلع هب لمعلاو هداقتعاك رفكب سل رحيملا ميلعتو

 عم ةرهزلا ةيصقف مهنيب رحدلا عويشا ىنتملا رك“ نع ىنلا ةزحمم قيرفت

 لضافلالاقو *ىقازاتفتلا

 ناكلم ايف 0 واضسلا

 ءالتبا رصتلا ملعتل الزنا
 درب مذا ه6 ةثوناالو ةروكذبالو 8 دوهيلا نع ةذوخأم لقعلاىف الاحم اهنوك
 ىلا عجار هنا ىنذمال نكل دباقعلا حربشىف اذك لقع هيلع لدالو لقب كلذب

 لاق نكل ةيعفاشلا عورفىف ارئاجناو اذهو هيفن بحي هيلع ليلد الام لك ةمدقم
 ْئَلاَغ اوناك ةرصلا نا ىنألا بناحىف ىر# 5 القعو يعم ليلدلا مدعناو هنوقو هيد مدعب فقاوملاىؤ

 ارفعت# تلرلا نواف ديلوالاو ىقاملاملاءنمال نيوكتلاو "مالا ملاعنم مهنالليقو + هتابثابناحيف ىرخي ظ

 نا مهل نالعيف دابعلا ىلع ةجحر ىلاعت هللاامحزئاف رحاسلا نه ىبالا ماوعلا ىلع هبتشي ثيح ر ملا نمةس خ اياوناثوتأي
 رولا يتم ىلع كالذب نوردقيف اذام رحل

 أمل ضرع ويلا اف بكرو نيرمثب الثم املا ىور امو ىواضببلا لاق مث + همالك نينا هال تجناولا|

 نه هلعلو لاقمث دوهملا نع ىكن اههنه تلعتاب ءامملا ىلا تدعص مث كرششلاو ىصاعملا ىلع امهتلوصف ةرهزاهل لاش

 نعو نيكلملاب ءبطملا سفنلاو لقعلا نع ربع لاش ناب ليق + ىهتا نايضة ىلع ىنحال هلحو لئاوالازومر

 نالجر ليقو 0 اركز ةشاحىف را د ءابلا ل دوعصلاب تولاب اههتق رانذه نحو ةرهزلاب ءوسلاب ةرامالا سفنلا

 هدا زوعيش ةيشاح ةعلاطع هيلعف اهفشك دارانم ةقيع قياقحو ةقيقد رارسا انههو اههحالص رابتعاب نيكلم ايع*
 ديلوتلاو قلما ملاع نمل نيوكتلاو سمال | ملاع نم مهنال (ةثوناالو ةروك ذبالو 2 ةدايزلا 2 دوصقملا هللبصفأ

 هنيب_.ازيبمتو سانلل هللا نم
 ىذا لاق + ةروعملا نيبو

 ىورذا هنيثاح قشور

 بفثوت ةبجاو رهعأا ةفرع٠نامامالالاقلب حت ضرغ اذهو ةز رمل نم



 طئاغلاو لوبلاو لسكلاو لقثلاو شطعلاو عوطاوىرلاو عبشلاوحن نم «ايه اولا ال (و برشسبالو لكابالو)

 هللا هبقاعي و رفكلا بكتر يدق مهنهدحاولا ناد ويلا ل وقنا اكرهناش ىف طا رفاو لطاب لاحم ىلاعتدللا تاتب مهنا مانصالا ةدبع معز

 مهتصاخ نمال (سشبلاه ماء نم لضفا 7١ زفح ةكئالملالسرو) همالكى هتنا ,ءااح ىف ريصقت و طب رفت حملي ىل امت
 : ندا اللمع 2 تصُْْساُشسسُسس 0 2 2 22 0 777 ب 7 2-7 2ييياجس |

 طاخملاو طوغتلاو لوبلا نم ان زاولو برشال ولك اب ل نوفقصوب هالو ظ 1 3 زال
 - 23 كرا 1 8 . ١ هج رسل

 نعمييسنااو ركذلا مهتوقامئاو فعضلاو مقسلالب شطعلاو عوللا وحنو حيرلاو 0 0 7
 سيدقنلاو مجبستلا دكئالملاءاعطلاحدلا نمزىف نينمؤملا ماعطنا كردتسملا فاما لا لسر لع كالا ةصا 3 52 9 0 عكا نمو

 هما نم دارملاو ىلاعت

 لعل مهؤامطص رشلا

 ةباصعلا هيف لخدف ءاسنالا
 ةجوكاذلو ءاشوالاو
 لضفا مهنيذلا) هلوقب
 » ةحنالاا ةماع نم

 هزنتلا ىف مهعم مهكارتشال

 عم_ بونذلا سند. نع
 ةكلللان ود ىلع هتفشم

 سشبلا كلا ذك الو ريت صعب

 + هزجا هلضفا لمعلاو
 ةيفسنلا كاقعلاىف لاق

 نم لضفا رشبلا لسر
 لسرو ةكئالمللا لسر
 رشبلا دما نم لضفا ةككئالملا
 نم لضفا رشبلا ةمامو
 < ىهتا هككاللا هماع
 ةكئاللا لسرب دارملاو

 ليفارسا مهو كالمالا

 لتءارزعو لباكمو
 ايمالسلا لعلب اربجو
 تامركو ) قيفوتلا ىف
 وهىلولاو(قحايلوالا

 هتافصو هللاب فراعلا

 بطاوما نكمام بسح
 قراخ ما روهظهتماركوتاوهشلاوتاذالا ىف كامهن الا نع ض رعملا ىصاعملا نع بن:لاتاماطلا ىلع

 انم قاحساوا ذاتسالاو ةيفاخ ريغ دويقلا اوفو ةوبلاىوعدد نورةمريغهسدق

 لسرو # عوملا هنع ىلاعت هللا بهذا سيدقتلاو حبسنلا ذئءوي هقطنم ناك نف

 | سنالا ىلا ىلاعت هللانموا مهيلا هماكحا غيلتىف مهلا ىلاعت هللانمىا ةكئالملا

 | ثبح ني رقملاريغ رومالاربدم نادوعسلاىبا ريسقن نم موهفملا نكل ريبدتلا ثيددح نم

 مهوءريغب لاغتشالا نع هزثنلاو قالا دف رعمىف قارغتسالا مهنأش ممق ناعسق ةكئالا ا لاق

 ردقلاوءاضقلا هلع ى رج اعس> ضال ىلا ءامسلا نم ىمالا ربدبمسق ون وب رقما نوليلقلا

 «رشبلا ماء نم لضفاوب ةكئالملالسروةيضرا مهنموةيواعم مهنموا ماتاربدملا رهو

 0 « مهنزذلا # ءادهشثو نيقدصو ءايلواولومالسلاو ةالصلا لع ءايننالا ريغ ره

 | قازرالاب نيلكوملاو ةظفملاك# دكت اللا ةمام نم لضفا 8 رشبلا ةماعل فصو

 | ةلّرتعملاو ةرعاشالا ضعب دنعو نيقتملاب ةناخراتتلا ىف ريشدلا ةمام ديقو راطمالاو

 رثبلا لشسرلغ ةكئالملا لسرك سثبلا ةماعنم لضفا ةكئالملا ةمام ةفسالفلاو

 | هلاعفاف توكلملا لاء نم ةقطانلا مسفن بسح ناسنالانا فئاككلا حرشنعو

 | هلديبسحو ةيناويطلاتارودكلانع افصاذا ةكئالملا لاعذاك فراعملاو مولعلا نم

 أ دادضالا عنمو هيئدبلا قئاوعلا عم ءرودصب هلامكف تالايكلا باستكاللآ
 | «ءايلوالا تاماركوؤه بئاوشلا هذه لثم نع مه ولدت ةكئالملا لاكنم لضفاَد ب رصنععلا

 | ماودي هانا ىلاعت هللاةرمصنل روصنملا ىنعم لوعفم ىنعمي ليعفاما ةيالولا نم ىلو مج

 | ىنعم ىلولانموا تائيسلا كرثو تاماطلاب هسفن هترصنل لعاف ىنعمي وا تاعاطلا

 هتاعاط تلاوتنم ىنعمب ملعلاك لعاف ىزعمب ليعفاما ىريشقلا لاق ودعلا دضوا برقلا

 ىلولاوىلاعت هتعاطب امئاداظوف هنوكل حير اكل وعفم ىنعم وا ةرصعم لل ر يغ نم

 بندجلا تاءاطلاىلع بااوملا نكعام بسح هتافصو هللاب فراع ناسنا انه

 ةرحم* ةينامث قراومللانا ٍلعا +تاوهشلاو تاذللا ىف كامهنالا نع ض رعلا ىصاعملا نع

 قراخ ما ةهاركلاو ٍصاهراونيعةباصاوءالتاورك#و ةناهاو ةناعاو ةماركو

 بانجيىلا هبلق ةيلكب هجوتا ا هتافص وهللاب فراعغلا ملا نهؤملادب ىلع رهظي ةداعال

 ئ وعدب انورةمنوكيامو اجاردتسا ن وكي حلالا لمعلا وناممالاب انورقهنوكيالافةوبنلا ىوعدلن راق» ريغ هلبق نم ةداعلل

 ”ضماللاص وصخ هراكنا نكمل ثيحي مه دعب نم وةباععلا نمريثكنمرتاوتامةماركلاةيقح ىلع ليلدلا و ةزج*منوكيةوبنلا

 عوقولاتوبثدعبو نال بح اص نم وم سم نم اهروهظب قطان تاتكلا اًضراو +اداحا ليصافتلاناك ناو كرشملا



١ 
 وهو لوعفموا لعاف ىنعبليعف ىلوعج ءايلوالا بهاوملاىفو + ندلادعس حرشف اك زاوملاتابثاىلا ةجاحال

 ىتح هقيفوت ىلاعئدللا يدينا ىلولاةرامانمو همالك ىهتنا قيفوتلاب ءالاو نموا ةفلاخلاكرثو ةعاطلاب ءالومل ىلاوللا
 ءايلوالا نعملاّس و ةواقثلاةرامااهسكعب و ةداعسلا ةراماثاذ و تالذ ن :ىلاعت هللا همحع انطاب وأ ارهاظةفلا < هلرطخاو :

 نولعي وتاولمللاىفبوثذلا نوبذتح نيذلالاسو علا ونآرقلا ةلج ه6 51 12- هوىلاعت هللاءايحالاش ونونمؤملاا

 درو ةوبنلا تانثا:باب دسنيف ةزدتملاب .هابتشالا: موزلل تاماركلا نوركس ةلزعلالا

 روم مىنلانا اضياام# ورذنمو ىنالةزمم اهنابو ىدهأا ةنراقم مدعب زاتمت اهنا

 زعم اهتوكي اهبحاص عطش ةزحملاناو اهرتس بحلب ىلولا نود ةزد#للا راهظاب
 ةماركل طئارش ةدكواالك ةزحعملا طئارشش ليقواركماهنوك لامتحال ةماركلان ودا

 زوجبالو ائالا نوكت دقو ايرايتخا العف نوكتدق ةماركلا مث ةوبنلا ىوعدالا

 مازل:سالال ليقايلو هنوكب ىلولا لع زوجي لهو اهاها ريغىلع هرايتخاب اهراهظا
 ليقو لالجالاو ةبيهلا فوخو ةمئاخللا فوخ ءاقبل عن مصالا ىريثقلا لاقنمالا

 و<رهاظلال ليقو ىنبلاكتوملاب ةيالولا نع لازءنالا مدعلتوملادعب ةماركلا ءاقبب

 زوجيو ىعلبزلا نع لقن ثيدملا ثالثنمالا هلع عطقنا مدآنبا تاماذا ثيدح
 ةءاركلاو ةزجتملانال مهتوم دعب نيماصلاوءايدنالاب ةئاغتسالا و ىلاعتدللا ىلا لسوتلا

 نيمرملا مامانعو توملاب ةماركلا عاطقنا مدعب اضيا ىلمرلا نعو مهتوءمطقنالا

 ىبال ةيادهلا روئنعلقن اذك فرصتلاىف ىوقا نوكيف هنمدرحن تاماذافءدغىف

 باتكلااما تاياكملاو ةمالاعاجاو ةنسلاو باتكلاب اهتوبثلا# نح » ىحتلا ىلع

 رضخاكفرط كيلا رينا لبق هءكينآ اناايخربنب فصانعةياكح ىلاعتهلوق وف

 مطق نمو هلو هيلع لمحو فرطلا داديرا لبو ةريثك ةفاسم نم سيقلب شرع

 بسن تورث هجوىف ءاهقفلا لاق ثلذ ناكم الو 6 ةليلقلا ةدملاىف ةديعبلا ةفاسملا

 نارفعزلانعةيزازبلا ىفامو ءايلوالاتامارك توبثل ايقرمش اهجوز ناك ةيبرغدلو |
 ةيورلا مولىف هدا نب ميهارإا ىور هناداقتعا رفكن م لتاقم نانع ىحعوهو

 لثمذا فسوءنيدمت اضيا رفكو لهجلب رفكب سيل ىدنع هنكل ةكمبو ةفوكلاب
 نسيلف ةداف صيصخملل قبب ملههريغل زاحولفءايدنالاب صتخم رابكلا تا زعم ليبق نم كالذ

 لدامى وعدلا باتك ىف دي زىبامامالا ىضاقلا مالك ىف نااضيا دي زا زيلا ىف اماةلطم ىض رمي

 نا ىكح الكس نيحىئسنلا هركذام فاصنالا ىواتفلا:رمصىف اضياو رفكيسيا هلا

 ةيالولا هال ةماركلا لبس ىلع ةداعلا ضمن لاقف ءايلوالا نم ادحاو روز ةبعكلا

 اهلوك عم ةبمكلا ةرايز نا ةلالدلا هجو ىهتنا دصاقملا ن٠ ةنسلا لها دنع رئاح

 ناو هيبنل ةزممم ىلولا ةمارك نا لوقاو «ةفاسملاعطق ىف ىلوال ابف زاج اذا مافعأ

 مهبلع علطم ىلاعت هللا نا

 نمإ) ناضمر حرس ىفاك
 ةدملا ىف ةديعبلا دفاسملا عطق

 بحاص نايئاك (ةليلقلا

 نا ابضصا وهو نإيلس

 يرعب رهشالا ىلع ايخرب
 فرطلادادنرا لبق سيقلب

 حرش فاك ةفاسملا دعب عم

 ىور ايو + نيدلا دعس

 جت رخ ممضعب نا
 عسب مون دادغب نم

1 
 هكسن ىضقو اهب فقوو
 ةدم عرسأ هله داعو

 لاق امتاو بهاوملا يفاك

 هنال رهشالا ىلع حراشلا

 هيلع رضملاا هلا لق

 ليئاربج ليقو + مالسلا

 ىلاعت هللا هدبأ كالم وا

0 
 قاف ب ةلئستلاو [ك

 ينارفعزلا لمت ةيزازبلا
 نبا اى هنا معزب نع

 ةفوكب ةيوزلامو مهدأ

 ميلا كالتىف اضيا ءأرو
 لتاقم نبا ناك لاق ةكم

 نم كالذ لوشو ا

 تاماركلا نهال ا زعملا

 هض رفومز راو رجفاادن-ىلصيناكانالفنا مزراو> ةلهج هيكحنام اذهىلعو رفكلا هيلع قاطاال و هله“ افاناامأ

 ماعطلا نم عجبا عابشا و ريقلا قاقشناوةيحاصعلا بلقوىتوملا ءايحاكرابكلاتازدتملا نءوهامنا اًناطعركذ دقوُدك
 هيلع هلوقلتازحملا لبةنمتافاسملا ىطوىلوال ةماركلا قيرطبهؤارجا نك<العباصالا نيبنمناملا"جورخؤالا

 مالسل هءاعهإة 5 الذوم اب 5 الاكسالو صريص داق يت ملاضبا ريغل زاح واف ضرالا يل تيوزم : لقوة سماح كانربشل ارسال سيما كل قسرا «ينازاسا ولن سلو

١ 



 اناتكىف هللادجر ديز ىبا مامالا ىذاقلا هركذام هيف اعبتاحراشلاو فنصملانا كيلع خالو ىزازيلامالكى هتنا
 ظ

 أم ءايلوالا نمادحاو روز دكا نا ىكحنام نيح دصاقملا ىف ىئسنلا مامالا لاقامم اضياانيفتةأاو رفكي سيل هنا ىوعدلا

 رلاناكهلءاو « همالك ىهتنا ةنسلا لهادنع زئاج ةيالولالهال ةماركلا ل يبس ىلع: داعلا ضقن لاق لوبقلاز وحي

 لدي هورك ذام مزاي ىتح قلطملا ىطلاال وي 7 جارعملاوهولماكلا ىطلا ثيدحلا اذه نم موهفملا ىطلا نم

 هلوصاخ كلذو مسملاب

 (بارشلاوماعطلاروهظو)

 ميسم نع ى اعت هللا صقاك
 املع لدخد الك هلوش

 اهدنعدج وبار اايركز

 كال ىنا ميرماي لاق اقزر
 هللا.::عنم وه تلاق اذه

 نال هد نكت مل ميرو

 ةروكذلا ةودنلا طرش

 سابالا ) روهظ(و)
 ىفو هيلا.( دْجاِلِيا دنع
 نال هللاب نيعتسملا باتك

 نب ثبالا نع لاوكش

 رفعح أ هلا دهس

 سبق انآ دعص قداصلا

 هاريال ثيح ثاغتساو

 ىرعلا و: عوملا نم دحا
 بنع اهيف ةلس تلزتف

 سيمتلا نم ناجردو
 ناريطلاوزب تبهاوملاىفاك

 ىلع ىثملاو ءاوهلاىف

 ىبانب رفعإل عق واي (.املا
 ىدخ دلل نامقل ورلاط

 ءايلوالا نم امثريهغو
 (ءاهعملاوتاداججلا مالكو)

 ا داجلا مالك اما

 ناس ىد نيب ناك هنا

 اا 1]) لّصلا ىف قوفتلا قرايلا ى ةيظعلا:بجتوتال هنا رطاحلاا .ىلا قياسلا

 .ىلع ىلولا اذه ةتر ةبزم كلذ دقتعي نا صت# رافك الا هجو لعل فرسثلا ىف

 ' ىمتتهلا رج نبا ىواتف نع لقنام هديؤيو ةيفوصلا ءالهج ضعب ه-عزب ايىبلا
 ١ رخااعلطم ريضخف ةوطخ بحاص ناكو ةدلب ىف سعثلا هيلع تب غاذاهنا يعفاشلا

 ماعطلا روهظو هه اهتداعا همزايال لوالا دلبلا ىف برغملا ىلصام دعب هيف برغت مل
 . عدالاو ةيأآلا باردملا ايركز اهيلع لخد الك ميم ةصق ىف اي 4 بارمثلاو

 | صاوخناءهاربا نع ىريشقلا ةللصو ىو ةيبش تسلف ةوبنلا ف طرسش ةروك ذلا نا

 ' تيارفرفاكلا اذه عم ىمخضفلال ىهلا تلقف انعج دّقف كدنعام تاه بهار ىللاق

 بهارايهل تلقمت انيشمو انبرشوانلكاف زوكو بطرو ءاودو ملح و زبخ هيلع اقبط
 ١ فاعضاامهيلع نيقبطباذاف امدو ءاصعىللع ”اكتاف كيلا ةنونلا تهتا كدنعام تاه

 0000001 ل جالو له هأقب لك ا ناتبياو :تريغتوت ريف قيظ ىلع ناكام
 رانزلالحو هلوسروهدبع ادمن نا دهشاو هللاالا هلاالزا دهشا امهادحا نيتراشس

 لاق حف اذهب ىلع مهفاف كدنع اريطخ دبعلا اذه ناك نا مهللا تلق ىنا ىرخالاو

 لاوكش نبا نعو «#ةجاا دنعسابللا وه ةكم ىف تام مث محو انيشمو انلك اذ

 'دحاءاريال ثيح ثاغتساو سيبقابا دعص قداصلا رفعج ىأر هنا ثيللا ىبا نع

 ناريطلاو 8 صيمتلا نم ناحردو بنع اهيف ةلس تلزنف ىرعلاو عوملا نم

 هيرشبو امهريغو ىبخرسلا نامقلو رايطلا رفمجنع لقناك ليق # ءاوهلا ىف
 00 | 0|] ىو ةيبنيلا ترسكتا لاق ىطساؤلا ناري ىبا نع ىريشقلا ىنام

 شطعلا ىناتقي تلاقو ىب تحاصف ةيبص ةلاللا كالت ىف تدلو دقو حول ىلع

 رج اتوقاي نم زوك اهيفو بهذ نم ةلسلس هدب ىفو سلاح ءاوهلا ىف لجر اذاف

 درباوكسملا نم بيطا وه اذاف هنم انرشو زوكلا تذخاف لاق ابرششا كاه لاقو

 مب تاقف كالو دبع لاق هللا كج تنا نم تلقف لسعلا نم ىلحاو ملتلا نم

 ىنع باغ مث ءاوهلا ىف ىندلجاف هتاضرمل ىاوه تكرت لاقف اذه ىلا تلصو

 اهيلعىلصيو هتداحم“ عضيو ةلجدلا ىلع ربعي ىناملا سثبك # ءاملا ىلع ىثملاو 9

 ئدننب ةعصقلا عبستكا وريطلاوةيهبلاك «يءاععلاو داجلامالكو #9 اضياىريشقتلا فاك

 لج ةرشب ةياكشكو فهكلا باهحا باك لكتكو ناعم اه»و ءادردلا ىباو نالس

 ناةءلاح رش ىفاك ثرجعلل تقلخامنا اذهل قلخا ملىناب مس و هيلع هللا لص ىنال لجح اهيلع

 (ريغو) ىوراكو +فهكلا باعصال بلكلا ماكتكف ءامعلا مالك اماو ءاهعبستا عمو تعسف ةعصق ءادردلا ىباو
 ١ قاخامىناتلاقو هيلاةرقبلا تفتلا اذال اه اع لج دقو ةردبقوسإ لجر اننيب لاق عمو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 اتفتل اقعلاح فاك ده نما و هيلع هللا يلد ىنلالاقف ماكنت رش هللا نا سانلا لاقف ث رعلل تقلخ امئاو



 هللاىطررممع ةيؤرك ءايلواللقراوملنا نم # ةزمت* اهلوسرل ثاذنوكيو كلذ ريغو#
 لاقفلبملا ءارونم مهيلع,

 تانكي ليتلا "نايك و روش ةريشم 'اامهتمتو اهطزالك ةلاراتل معو لبطلا لبجلا ةيراساتا

 ناو كنانل ةجاحالف كرماب ىرخ تنك نا ليناي ةباتكلاو هنعىلاعتهللاى ضر رمع |
 ن آلا ىلا ىلاعت هللا ماب ىرج بوتكملا هيلا يلا الف رجاف هللا شعاب ىرخت تنكا

 تدامو تقصتلاف هدن تعطق ىذلا دوسالا دي هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع قاضلاكو

 هروو دنواهنب نيلسملا ثرح ةئيدملاف وهو هنع ىلاعتا

 ارانبد مهيطعي ناالا اوباف ةنيفسلا بكري نا مهدانب ميهاربا دارا ليقو تناك

 ليقو ريناند لمرلا راصف ىدنع سلام قولاسدق مهنا مهللا لاقو نيتعكر ىلصف

 ىلع هقرفو ةئيسنلاب اماعط ىهعلا بيبح ىزريشاف ةرصبلاب ةعامم مهتاصا سانلا نا
 ءولمؤه اذاف هذخا هنوضاقت اؤاح الف هسأر تح هلغجو اسيك ظاَخو نيك الأ

 قيرط ىف شطعلا نم هبادصا اكش ىذثحتلا بارت ىبا نعو مهوبد اهنه ىضقف مهارد

 هتلوانفُضرالا هه برّصو لالز ند نيع اذاف صضرالا ىلع هلحرب برضف هكفا

 نب لهس ملكت زومرلا لح ىو ةكم ىلا انعم حدقلا لازامو ضد اجاحزنم احذق

 لعفل ىتوملا بح نإ مهول ةقيقللا ىلع هللرك اذلانا رك ذلا ىف امو ىزرستلا هللادبع

 تراخلا رخل نا ىو رام اسيا تافاركللا ندو *”ىربف هدينيب ليلع ىلع هدب معسمو

 رضا كوخالاقفىنذا ريغب تلخد تنانم تلقف لجرانا اذاف رادلا تلخدلاق"

 كيلع اهرسيو لاق ىندز تلقف هتعاط كنلع هللان وه لاقف ىل هللا عدا هلت لقف

 هللا ءايلوا نم ايلو ناول لاَقف كم لايح نم ليح ىلع ناك اليضفنا اهنمو+

 نكسف اذهب كدرا مل نكسا لاقف لبملا كرف دامل ديع نا لبجلا اذه ىعا ىلاعت

 تاماركلا راكنا ىلع ةبحرلا لها رثكا نا لاق ىبحزلا ارباجنأ اهنمو *لبجلا

 اهنمو +تافرعب ةفرعمون ىربو ةيورتلا مون ةرمصبلاب ىرب ىهعلا تيبح نا
 سل مل مهشاي لاقو لجر مارا دجتملا ىف ىلع لخد لاق ىناتكلا ركبأبا نا

 مو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نع لاق يللا 0 تل تداطل | ىورينم ساد

 ثنا ىه ىتح ريشا لاق هع نم ديال لجحرلا لاقف ىبر نع ىنثدحم ىلقنا تلقآإ

 اهنمو «هتفرعاناامو ىنفرع هناف مهفعاال ادابع هلل نا نتلعف رضملاا لاق رضلتا

 ىغبني اك ال نكل برغملا ىلصف هيلع السم ىنايبتلا تدصق لاق قرلا ميهاربا نا
 عبس ىدصقف ةراهطال تجرخ ةالصلا نم غرف انف ىرفس عاض ىسشن ىف تلقفا

 ضرعت. ال لقاملا الئاق دسالل ىلع حاصو جرذدسالا ىدصف هلتلقو هيلا تررفف

 ملفتشا لاقف هيلع تلخدو ترهطت مث قب رطلا نع ىحمتو دسالا هلىقاقث ىنافيضلا

 اهفام قال دسالا انفاذ بلقلامموقتب انلفتعا نو ذهل مف رهاظلا موقت

 هيلا

 نكسي دوسا ريقف لجر ىلا تاج لاق ىرصبلا نسملانا اهنمو .حتلا لمدملا نه

 ربما ىلعوهو هنع ىلاءثهللا ىذر باطلا نب رع ةيؤرك ةداءال سه[ ةقراخلا روءالا نه (كلذرغو

 شيجدن دا ىف ةعتللاموب

 مولع مج دن واهني نيرسملا

 ليل ارو نم و دلعلا
 قلل لبقلا يرانا, لاقف
 ةمالك ةبراش عع“ دقو

 رادق» امهنيبام ناكو

 ةيراس ناكو رهش ةريسم

 ؛نايركو قشملا نس

 هللا ىض ررعباتكب لدنلا

 ىرحيال ناكو هنع ىلاعت

 يتح ةبلهاملا نمز ىف
 ةنب نمةرك ابتذب هيفقلي
 ناكو للخلا وبامثلا عاونإب
 تنك نإ لدا هس تاودكملا

 ةجاح آلف كاب ىرج
 نوف تدك ناو كنانل

 اف. نحاف“ ىلا. للا ماب

 ىرج بوتكللا هيف ىقلا

 :ىاك ن الا ىلا هللا ماب
 نيدلادعس حرش وقيفوتلا

 هللا ىذر ىلع قاصلاكو

 ئذلا دوسالادب هنع ىلاعت

 تداءوتقصتلافهدب عطق

 ةلاخ تاعك تناك اك

 مسلا هنعىلاعت هللاىئذر

 اذه لاثماو هرضي ملو

 تح ىذحم نانم ك١

 ةيوج مهضعل هن غلب

 حرش فاك اعوننيسثعو

 نوكيو) بهاوملاوداقعلا

 قزاخللا يما ىا (كلذ
 دب ىلع ةرهاظلا ةداعلل

 ىلا( اهلوسرأ ) ولا
 اهنال ( ةزممم ) ءايلوالا

 ىنازاتفتلا دعس لاق ديلا هننسىلع هيشمو ىنلا كلذ قيرط هكولسب ىلولا اذهل ميركتو لوسرال ذيأت ةقيقلل



 ةتميللا و ةلومعلال دعاك و

 ءايلوالا ةماركل نوركتملا

 قاروخ روهظ زاح ولدهناب
 ءايلوالا نم تاداعلا

 زيتي لف ةزممماب هبتشال
 راما ىنلا نع ندر

 نوكيفهلوقن باوملا ىلا
 ىذلالوسرلل ةزحمم كلذ

 ةماركلا هذه ترهظ

 رهظي هنال هتما نمدحاول

 ىلو هنا ةماركلا كلت

 كال الو نك لو
 داو قاعع نركب

 ناسالاو بلقلاب رارقالا
 هلدعاطلا عملو سرةلاسرب

 ىتح هيهاونو هماواىف
 ىلولا اذه ىعدا ول

 مدعو هسفنب لالقتسالا

 مو ايلو نكي مل ةعباتملا

 هدب ىلع كلذ رهظي

 قراذلا مالانالصاملاو

 ىلا ةبسنلاب وهذ ةداعال

 رهظ ءاوس ةزجعم ىنلا

 داحا لبق نهوا هلبق نم

 ىلولا ىلا ةبسنلابو هما
 يوقد نع هراخ دكا
 هلبق نهكلذ رهظ نءةوبنلا

 همالك ىهتنا

 هيأ 74

 ضرالاىلا هدب راشاو مسن هرصب ىلع عقو اا 3 ناداع ا رابطلا هبرخق

 اهنمو+تررفف هما ىنلاهو هتلوانف كعمامتاه لاق مثعطتابهذ اهاكضرالا ا

 ريغصلا مماجلا حرش ريبكلاىوانملاىفو اضيا تاماركلا بابىف ةيريشقلا ةلاسرلا ىف

 ةلاضال برت ءامد هدنع ناكو ةلجدلاىف امون موف صف ىدلملاا رفع ناك لق

 سانلا عماجاي ءاعدلاو جارمملا رصن ىبادنع قاروا طسوىف صقلا دجوف هبامدف

 رونا نايتس ىلع دسا جحا قنرطيف مجمه اهنمو «ىتلاض ىلععججا هيف بيرآل موبل
 هسأر نابيش ذخاف فخنال لاقف عبسلا اذه ىرت اما نايفس لاقف ىعارلا نابيشو

 ةرهشلا َةفاَحم الول لاقف ةرهشلا هذهام نايفس لاقف هنذ كرحو صيصيف اهكرعف

 ضعبىفو «ريشا[إك ةيريشقلا نم ةلخلا هذهة ماعد كم ىلا هرهظ ىلع ىداز تعضول

 دينا ترضح ةذمالت نم دحاولا نا اسرابد# هجاومل: باطمللا لصف نع بتكلا
 هلل صح وج وزتيف دنهلا رايد هسفن ىريف لسغلال جال ةلجدلا لخدب هرسسسدق

 'ىجيو هبا سليف ةلجدلا لحاس ىف هسفن دحين ىرخا ةرم ءاملا لخديف دالوا

 هرسسدق ىنانعلا نع بتكلا ضعبفو +ءوضولا نؤضوت هباصصاو هتواز

 علخناو هجونا رجفلا ةالص دعب ىداروا ءادا ذعب ىتا ىلع رم ىتاقوا كا لق

 اقرغتسمو ادبعتم ةنسنير شعو ةئام هيفنوكاو رخآ ملاعىف الخاد ملاعلا اذه نم

 | موصاو اسج اهموب لكف ىلصا امو» نوتسو ةئام الث اهتتابس لك ىلاعت هتدابعىف

 ]| نوكيوا ةعلاط اما سعئلاف ىسأر عفرا ىهجوت نم ىئارف دنعف اهتأس لكف ارهش

 ]|| هللاىل ص هجارعك نطابلا لهال الا نكمال مالكلا اذه لثم مهنو قارشالا تقو
 هللادبعي اذه للا كلاخلا لوصو دتعف اسراب دم هجاوخ لاق سو هيلع ىلاعت

 ' ديومتلاب مح هلا لع ىلاعت هللاى در لع نع ئور اك هنس كلا رادقم سفن ىف

 | ىبا نيبج برقع غدل ىتورلا سلاحم ىفو +باكرلانبح هيمدق عضو نيباملْيرلاو

 | ةبرجا
 | ةموعسم ءالعلا مول ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هلوق.قادصم نم وه له هلا
 موراانم ةيزخلا نوذخأي دادغب ءافلخنا كح +تام قح ةعاسف ةعاس فعضف

 | مكتالع عم انؤالع ثحابتتلف دادغب ىلا لسراف مهعم راشتساف ءءالع رصبق عمجل

 مهعنذ هلتقةذمالتلا دصقف ضرالا ىلع طقسو هنع ىلاعت هللا ىذر هفينح

 | مهرابخا نم ةئامإرا عمجل ميدقلا مسرلاىلع نفثالاو ةيزجلاانل اوطعاف انبلغناف

 د مورلا ءالع سلج ماياة ثالث مهتحارتسا دعبف ةلجدلا دنع ةفيلخلاا مهلزناو مهاسراف

 تاوصالاو حايصلاعفرو لاقلاو ليقلارثكف اودحابتق فرطب نيلسملا ءالعو ف رطب

 ادحاو اوراتخانايىلاعت هللاهحر ىعفاشلا ىدانف باوملاو لاوسلا زيعالنا ىلا

 ماج رو ىعفاشلا ماقف اضيا نكعملو قاوبلا عقسإل انم دحا ول مكّلعا نم

 هيلع هداج طسو ءاملا ىلع ىُمو ادرفنم ملكت ىتح مكدحا رضحاف جا

 ءاملاىلع ىثملاو ءاوهلاىف ناريادلا ىعدب ضان م نابهر مهفواو ريحت اهيلع دعقو

 (هوفلكف)



 مهنال» ءايلوالاتاح رد نم لضفاو ىلعاءاب ادن الاتاحردنال(مالسلاوةالصلا هلع ى لا ةجرد) كولا لصبالىا( غلب الو)

 رفكد قف ىتمنب سف و» نم ريخانا لاق نم إو هب يلع هللا ىلص ىب لا لاقاذل و ,هعباوتو مهعورف نمءايلوالا و مهتاداقو سانلا تاد َ ِ

 نوموصعمءاسالانال هليلعت و هح رس ىف ىنازاتفتلا لاق و+ى يلا ماقم ىلا ريغلصي ناهناف هسفن نع سانلا نم الذ لاق نم ى

 تالاهكب فاصتالا دعب مانالا داشرا و ماكحالا غيلبتب ن دلوروم مكمل ةدهاشمو <رلا نومك ةهئاخخا فخ نع نوثومأ

 لضفاةوبن 0 نلا نملضفا ىلول ان وك زاوج نعةيما ركلا ضعب نعل قنافءايلوألا

 نم ةفئاطنا لعامث « همالكىهتنا ىنب سيلىذلا ىلولا نم لضفا هناو نيتات رملاب ف صتم ىنلا ناب مطقلا دعب يال ولاقت

 ادج وف « لاق ثيحرضملاا نم معتلابمالسلا هيلع ىسوم سما ىلاعتهلابهيلع اولدتساو ىبنلا نم لضفا ىلو لانا !ولاق ذيف وصأ
 مزاللان الطب 5 د لاب مم ور مل للاولاد «لضفا ىنلا ناكولو +انطعان دل نمهانلع وان دنع نمةجحر هاثدن 1 اندابع نم ادم

 هناوسناناىناثلاو +ىنوهلب الو رضا انا طال انالوالا+ هي 5 ه ز- 0 هنع +بيجاو موزممل نالطبل زل

 ءالتانكلو مكعزىلع ىلو
 الايادي وحق هاراثثصاو- ىف قرغو نبتو ىسو مهو وفلكف |[ 1 فلا هد 5 دنلاخ || 0 5 هيلع 2 و هيلع . 0

 مث «اننب د لسمضال اندنع كلذ ناكول هنال هركشو رصق عمسف هللاول“| رابحالا |[
 نألو 3 0 اظوفحم نوكينا ىنعم هتمصعنكل ىنلا ةمصع بحناك ىلولا ةعصع يحتال هنازعا هتيلضفا

 ةجردوإا ىلولا لصيالىاد غلب ال وللا رودق٠ اردقدتلا م!ناكو لاقو هر فر مئايلم |[ لضم نوجد مهلا نأ عسا 0 1 روب ]| قرطاةفراملا زيله ديدج! ل قو اهرودص نم عاتتماالو الصاةلز هنعردصتال |[
 ىاطبتيلا ديو ونا ده تلذ لعاشتلا عاج اللى ريتمل الوز دال دع ىنلا

 َ رطقلا كلتف ةرطق هنم مح 3 7 لسعدهبف قزلُ* 5 مالسلاو ملع ءاس الل لصحاملاق

 موصع٠ىبنلانال سو هيلع ىلاعتدللا ىلصانيبنل املثم فرظلا ىفاموءابأ والا عيجلاملثم |[

 ىناوق ىذلا مالسلا امو+دئاقعلا حرسشىف هنو ب ةهجوالضفا ىن لأ ن نم ةيالولا ةهجناب ددرتي دقن فك | أ دئلع سوم نم دارملانا ىلولا ليضفتنم ةيماركلا ضعب هزوجاف ىولابمركمو ةمئاملافوخو بنذلا نع ا

 دك دلاكم درسنا | كر عنيف سولو ىسومل ءالتبا هلاب ايناثو اينن سضحلان وكب الوابيجاف# نول طاب طكفاام| نال... مجبل لسفيو تاج 3و سل يلام ملمتب ةفوصتما ضعب هبهتتحا
 ىدو 3 و 1 نال اس ناك ىذلاوه اذهىسوم نوك عنب انلاثو لضفا رعتلا نؤكيدقذا قالطالا ا

 0 0 كي لصي ه«الوو» نارع نب ىسومال ناثامزب ىمو٠ وه نولوشب باتكلا لها ٠
 لوألا نيهجور نم قلنا مومعأ «ىهنلاوإ# فورعملاب # ىمالاهنع طقسي ثيحرلا ف برقلاماقم ىف اضيا
 َيقملاما 1 ىلقن ىناشلاو ىبتم || سنت هيه طقس تالا ةياط دبل غلب اذا نيحابلا شميل وانما
 اهيا ليعو لما وفامو طقف هسفن ىف لماكىلولاو هريغل( ل "4 ةشر )ليكم و هسفنىف لم اكءالسلا هيلعىنلان 1

 ثيدحل اذه و* ركب ىلا نم لضفا نييبنلا دمي دحا ىلعتب غال و سعث ثعلطام هللا ومالسلا هءاعهل وقف ىلةنلا اما و+طقف لماكوها

 هقيقتم امو مه ريغ نم لضفا ءاسنالانا ىلع ليلد وهو ىنوهنملك نود هناو ىذب سيل نم لكل ضفا ركبابانا ىلعل ١

 لصي من ةلهلا ضعب هع ز اي( ىهنلا و مالا هنع طقسي لل ةبن ىم ىا(ثي >ىلا) ىلو لصياال ىا ال و )داقتعالا ةدهع حم رش

 قلاع هلا لام +هتمدخ ىفماظتنالا و ىلاعت همفدخ ءاذآ٠ نه امبفاملام# دعتسي ثيحن لصيف هه! فيلكتلا هنع طقسي ثيل "

 غلب اذا دبعلا نا ىلا نييحابملا نيعباتلا ضعب بهذو *كالذ ىلع نب دهت 21عام اوفيلاكتلا فةدرا ولا تاباطملا مومعل هليلعتا 1

 باكتراب :رانلاىف هلخدالو ىهنلاو ىمالاهنع طقس قافنريغنم رفكلا نع نانمالاراتخاو ةبلق اغصو ةبحلا أما
 ةبحلاىفسانلا لك !نافلالضو رفك اذهو ركفتلا ةدابعلان وك و ةرهاظلا تادابعلا هنع طقس هناىلا م عضعبو «رابكلا |

 اولاق ةحابالا لهانا رحم + همالك ىهتا لكاو منا مقح ىف فيلاكتلا نا عم هللا بيبح اصوصخ ”اينالا هناعالاو ,

 ملسنانا ثلاثلا و «سكعلاب

 لدبي هناو ىلو رضحلاا نا
 مسنال نكلو عملا ةيلضف | ىلع
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 اكو كاذ ريِغو موصلاو جن و ةاكزلاو ةالصلاك ةرهاظلا ةدابعلا هنع'طقس ةبحلا ةياذ بملاىف , غلب اذا 'ديعلانا

 ةنسلالها لاقو + مهعضابو نيعلاروملا قئاعتيو ةنجلا لخديو ءاهسلا ىلا هروب دعصيو ركفتلا كلذ دعب هتدابع

 انيدنقح ىف ىلاعت هللا لاقإك ءام#لا ىلا مهشفنأب اودعصي مل مالسلا يلع ءايبنالا نال رفكي اذهدقتعا نم ةعاجللاو
 مالسلا هلع 0 رداىو هيلا هللاةعفرلب مالسلا هيلع ىميع قحىفو هي الااليل هديعي ىرسا ىذلاناح“ مالنا هيلع

 أذا تح مهن ايف حابمكالذو لاملاو ءاسنلا قلخ ىلاعت هللا نا لاق ن مهنمو +اودعصي النا ىلوا مهد ريغف | ادعاناكمءانعفرو

 اىذر 6 مالسلا هيلع مدآ نالاهذخأي ناهلءريغ ةوسن ىلا جاتحا اذا كيذكواهذخأي نا هلءريغلام ىلا ج احا

 زيذلا اهبااي ىلاعتدللا لاق هسفن ةمبطبالا 6 صالام ل الة عاجلا وةنسلا لها لاو «ءاوسلا ىلعاننبب امهلام قب وانام اهنع ىلاعت

 ريثكبابلا اذهىف ةدراولاثيداحالاو رككم ضارت نع ةراحن ن وكت ناالا لطابلاب مكب مكلاوما اولكأتال اونمآ
 هللابيبح اذهنال نهعش نا هل نيحاب رلاك ياو >> ل نم ود ريغءاسن لح ةبحلا ةياغ بحل ىف دبعلا غلب اذا لاق نم مهنم و

 هللا ءاما ءاسنلاو ىللاعت

 هبيبح عنمبال تيبملاو

 ةنسلالهالاقو *دي رباع

 ءاسنلا لحال عال و

 كالملابالاءامالا وحاكتلابالا

 7 ل اللا اذاسلا طوةسىلا بقذ رهضعبو «راثلا ةريبكلا هلخدت الو ىهنلاو
 || ةحاباىلا بهذ مهضعب و +«داقعلا حرش ىف اع رفكاذهف ركفنلا ىه هتدابع نوكنا

 صخو ةناسنو. ريغلالام لوانت هلحابيجايتحالا دنعف ءاسنلا لكو ريغلا لام وحن
 | لخدي ال رابكلا لعف اذا ةياغلا غلي نا ىلا مهضعبو ريغلا ةوسنب ةحاب الا مهضعب

 | ىا « مهلضفاو مالككلا رحىف ليصفتلاو ىهتشاام لك ىلا مع مهضعبو +رانلا

 | كلذ هبشا اموايست فرسشاو عا هناال ريلخا نم بسك ام اياونرم د ىنعم ءايل والا

 ثيح نم لئاضفلا عو# ىف الو رخ "الا لئاضفلا تام ع ريغلا تناحجتر 1

 ٍ مسا و هنع ىلاعتدّللا ىذر ةفا3 ىبا ناثعنب هللادبع #قيدصلا ركب ,وناؤي عوممل 00

 اذا اضيا حاكنلاب وا
 مهنمو 03 اهالوماهجوز

 ْ دبعلا غلب اذأ لاق نم
 هوجو فقاوملا ىف هل ضق ىلع لدتساو نسم نا 2- تاب ل ريدا مَ ف 0 2 -

 ا 000 لو ١ نري هلام ىو ىذلا ةقنآلا اهيصشو * ىلاتمت هلوت (0) || ذأ ةيحنا ةياغ بحلا ىف
 أ هلوق (5) مكاقتا هللادنع مكمركانا + ىلاعت هلوقل مرك اوهف قنا وهف ركب ىباىف || لخشال ةريبكلا يكترا
 ا لوكا ىاقعملاو ارو "ركب بأ ئدسو َنَم نذلاب اودتقا مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص رانلا لخد نم نال رانلا

 ْ كبّرؤالو سعت تعلط ام هللاو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق ١) ىدتقملا نم ل_خادك اهنم جرخال

 | سو هيلعدللا ىلص هلوق (5) ركب ىبانم لضفا لجر ىلع نيلسرملاو نيالا دعب
 | هللاىلص هلوق ( ه ) نيلسرملاو نييبنلا الخام ةنملا لوهكاديس امه رعو ركيىبال

 1 0000 ) هريغ هيلع مدقتل ناركب وبا موف موقل ىغبش ام سو هيلع ىلاعت

 أ رع مدقت نيح ركباناالا هلوسرو هللا ىبأي 17 تادابعلا لضفا اهنا عم ةالصلا

 »ع ةالصلا ىف )

 ذاف هّفغ هنع لوزيل رانلا لخدب بهذلاك مالسلا هيلع ءادنالا ةعافشب وا هتج رب رانلا نم هج ري ه.ونذ ردقب

 ةيسلا لها لاق + ىهعشاام هللحو ىهنلاو مالا هنع طقس ةبخلا باغ دببعلا غلب اذا لاق نم مهنمو اهنم هح رح لاز

 راك مالسلا هيلع ىنلاك فيلاكتلا دشاب فلكي ىلاعت هللا ىلا برقا ناكنه لكو ىهللاو الا هنع طقسال ءاجطاو

 :نيرفاكلا عطنالو هللا قثاى .نلا اهيااي+ ىللاعت هلوق اهنم +ىلاعت هللا صاوان مادقو هامدق تم روتىتح ماقو هيفصو هبيبح

 | وه َه ةروقلا لكأنم هاهلدقو هيقصو هبيبح ناك مالسلا هيلع مدآ كلذكو هئدصت 5 لقالاليالا *ىلاعتهلودو هد 6م

 ذاك مالكلا نم ردقلا اذهو لمأتف ةنملا نم هجرخاو ىللاعت هللا هيتام اهنم لكا الف ةرجشلا هذه ايرقت الو ىلاعت

 عكا ءايلوالا مهب دارملا شيلا ةماعىا 6 (مهلضفاو)مالكلا رحب ةعلاطع هيلعفما رملا ىفةدايزدارأنم ماقملا اذهى

 ُئعلتربغ نم ةوسنلا ىف مالسلا هيلع ىنلا قيدصتل هتردابل هببقل ( قيدصلاك كيوبا ) اماقم مهالعاو هللا دع !اوث

 يعزم انهو جلا
 بفنذا اذا انلق + لطابلا

 ىلو ريغوا ناك [لودبعلا
 ءاش نا هللاةشم ىف وهف

 هءذع اذاو* ءاشي نا رفغيو ءاشينم بذعي *ىلاعت هللا لاقهلدعب هءذع ءاش ناو هلزفغ



 رع مث ركب ونا تم اريخ سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق )0:00 هرع رخآف ةالصلاف ||

 ركب ابا تذختال ىبر نود اليلخ اذ تنكول مالسلاو ةالصلا هيلع هرن(5) |

 راغغلا ىف ىتب# هل تبجوا ىذلا ىحاصو ىنيدف ىكيرش وه نكلو اللخ |
 ركبىبالثمنباو ركواهدنعرك ذدقومالسلاو ةالضلاهيلع هلوق(8)ىتما ىف ىتيلخو

 ىعم دهاجوهسفقن هلاساوو هلام ىنزهجو هتنباىنجوز و نمآو ىةدصوسانلا ىنبذك أ
 دنع ركذو عا هللامث رعمت ركب وانيربنلادعب سانلاريخ ىلع لوق )٠١( نزملا ةعاس |[

 ادحاواموب هلع لثم هلكىلعنا تددولاقو ىكفامهنع ىلاعت هللا ىذزركبونا ربع

 ةالصلا هيلع هلبق لخدف راغلا ةليلف ةليالا اماهيلايل نم ةدحاو ةليلو ههايا نم

 امهمقلاف نابقث بف بوقثلاهقوقثشب دسو هرازاؤشو تايذؤملا ىلخ نال مالسلاو

 ركب ونا غدلف مانو هرج ىف هسأر عضوو مالسلاو ةالصلا هيلع لخد مث هيلجر

 ىلاعتهّللا ىلص هللال وسر هجو ىلع هعومد تطقدف كرحن ملو رحخلانم هلجريف

 هللا لوسر اهيلع لفنف ىتاو ىبا كادف تغدل لاق ركبابأ اي كلام لاقف سو هيلع
 اماوهنوم ببس ناكو لق هيلع ضقتا مث هدحبام بهذف محو هيلع ىلاعت هللا لص

 هيلع مهدها الاقع ىنوعنم وا لاقف ةاكرلا_نع تعنتماو برعلا تدنراف مويلا

 عطقنا دق هنا مالسالاىف راوخو ةيلهاجلاىف رابجا لاقف مب قفراو تلات كله

 ىعم ركبابا لعجا مهلا راغلا ثيدحىف سنا دازو جاناو صقنبا نيدلا متو ولا

 مْ و كا باحيسادق ىلاعت هللانا هيلا لجونع هللا جواف ةمايقلا مون ىتجردىف

 بئاصلا هنأرب لطابلاو ىلا نيب اقراف هنوكل ك«هنع ىلاعت هللا ىضر قورافلا رمع

 هللاىكر ا ىبا ىلا اوبهذو هونذك جارعملاةصق رك ذام سو هيلع هللاىلص ىلا ناىور + ددرئالب جا رعملا 1

 هللا ىل< هللا ل وسر ءاج مث + قداص وهف لاقدق ناكناركبونا لاقف اذكو اذك لودي كبحاصننا هلاولاقو هنعّيلاكلا ّْ

 هللالوسركنا دوشا ركبونا لاقف مالكلا تالف +تةدص ركبوبالاق أيش رك الف ليصافتلا كلت ل وسرلا هل ركذف رشوديل

 ىلا ارفاس ةفاط هتماتساو + ىزارلانيدلا ردفل ريبكلا ريسفتىفاذك اةح قيدص كنادهشاو مالسلا هيلع لوسرلالاقف+اق

 اهلاوحاو ,هلاج- ذدعب رهربخافان ريع نءانربخاولاقف باص ادقف تعنلااما| ولاقف رهلا هتعنب وهيلا رظني قفطف هل ىف سدقملا تن[

 هيلعربخااكريعلا اوفداصف ةيثالاىلا نودتشي اود-رخف قروا لج اهءدقت سمثلاع ولط عماذكموبمدقت السلا هيلع لاقل

 ءدسح واهو رب ةظقيلا ىف وامانااىف اوفلتخا ونسبة رسما لبق ثاذزاكو :نيبهرضءالااذهام اولاقو اونه ؤبملمم مالسل

 هللال وسر لاق قالخالا مراكم ىفايندلا با نبا ب رخاو *نورعلا و -ه[ 7007 ]ف#> هريسفت ىف ىضاقلا هرك ذ هليصفت قبسأت 3

 ٍلاضِحب يوقع هللا ىلص

 ةلصخ نؤتسوةئامث الث ر ما

 اريخ هدبعب هللادارأ اذا

 اهب اهنم ةلصخ هيف لعج

 ركب وبا لاقف ةنملا لخدي

 «ىشىفأىلاعن هللا لوسراب
 دل هيلع لاق اهنم

 دعس ىبأ ن نعو+ 1

 ىلاعت هللا ىذر ىردملا
 هللا ل وسر لاق لاقهنا هنع

 مو هيلع ىلاعت هللا ىلبص

 ناريزو هلوالاىب نمام
 ناريزوو ءاعملا لها نم

 اماو ضرالا لها نم

 ءاهسلا لها نم ىاريزو

 اماو لداكبمو ليئاربخ
 ضرالا ىف ىاربزو

 هللا ىذر رعو ركب وناف

 جيباصملا اك مهنع ىلاعت
 رارساو ثاحا هيفو

 همالساد عي نامبالا روهظناق رفا هب بق( هنع ىلا هتهللا ىض رق ورافلا رع)كالذ ىفهدعب ( مث راهزالا عماح ىباتك يفاهةعدوأ

 نضر ملىذلا قفانملا هلق ىف نه ؤملا و رفاكلا نيب قرف هنال هب بقل لبق وةرفكلا نمافوخ هلءافخأ الاد ياخ ىف لبق نم اوناكنا دعب

 ةيالا« مهن رجئاهف كوك ىتحنونمؤيال كءروالف«ىلاعتهلوق هلاديبأت هللالزناو سو هيلعدللا ىلص هلا وسر مكحي
 باتستحالا تاستنا بيسف باست>الاباصن ىف ركذدقو *ىضاقلان ٠ القن ىهنتملا ال ريك الا ةقفلا حرش ىف همامتو
 نورمأي اوناكونوادعيهبو قلاب نودتهي اوناك مهنعفللا ىضرةبادكلا رئاسنا عم هنعىلاعنهللا ىضر رهعنينمؤملا ريماىلا
 الا: ثالثا ايندلا خ 00 لاق هناهنعهّللاىىطر رع نع ىور لوالا + ددعتموهو  ركاملا نع نوهنيو فورا
 ىسنلا نيدلا مج مامالل تيقاويلا نمفيصلايف موصلاباب ىفركذ اذكه هللاف تا دحو ركشلانع ىهنلاو فو نمل
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 ةمايقلامون هناوات حن لدا لكو هنعىلاعت هللاىضر رعدم ن وكب ةمايقلامون لدعلاإع نا رابخالاف ىور ىناثلاو

 تام ىتح هب ريض هنا لمن هنال ةمحش ىلا هنبا ىلع رظدقو الداع ناكهنا لاب فيك ليناف + ةيبعشلا ةيافكلا ىف هركذ

 2 ةيريهافلا ىواتفلارخآىفركذ لوقف :تيمل ب ريضو توهلدملا برضو هئادلج نمقيبام هتومدعب هيريضو

 وهن هدعب قابلا برضو تامىتح ةمحشابا هنا بريض رع نانم سانلا ركذامنا 0 ةفرعم ىف ىرفغتدملا

 ادعت هلا مربح و ثيداحالا عاضوو بيذاكأ الا ريثك ناكو ىزارلا يمت نبدمت بيذاكأ نماذهو اولاقبذك
 نكمال اهتلازاو تاركتلاو ىصاعملا ةلازا باستحالا ناوهو ثلاثلاو «+هفنا فتحت ام مثكلذ دعب شاءو هناحارج

 اناكفهنع ضرعي ناطبشلاناب هيلع صوصنم هنعىلاعت هللاىذر رمعناو سانلانم ناطعلاه وسو ةلازا ةعيإلا

 'نيح ضرالا ىلع ىر< ناك هنعىلاعت 4 86]5- هللاىضر رع باستحانا عبارلاو + ىلوا هيلا ةبسملا ةبسن

 ْ "رك

 تقوىف ةلزازاا تعقوهلا
 هيلع ىلاعت هللا لص لاق ابلاغ هنأر ىلع نآرقلا لوزنلوا تاطملاا نب رمعب مالسالا نعا

 ضرب م اقئانم هلتقلوا ناك ث يح رع عم ىدعب قملاو هعم اناو ىعم رع مو ١

 007 ملبق ناكِدَق ىراضلا نع قراشملاىف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مع جب رذف هنع 2
 رهتف دَخا ما نم نكي ناو ءاينا اونوكي نا:ريغ نم نومك لاحر لّمارسا ةردلاب برضو ةباحلا عم
 ليق اضيأ هيفو هحرش ىفامىلع ةكئالملا نوولكملاو || ىتكسا لاقف ضرالاىلع

 * ارمقلا فرعيال دحا ىلع الا + دحا ىلع تال لئاضف هل* * تنكشف ىلاعت هللانذاب
 ىل-ع قمحلا عضو هللا نا رسم هيلع ىلاعت هللا ىل ص ىنلا نع رذ ىبا نعو فورعملابه مانا سماخاو

 ةرعىفإسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تنذأ:سا رع نعو رع نال |] «ىراملا ءاملاىلعذفت ناك

 نعو كن امد ىف يجااب انكرشا لاقوا كئامد نم يخااي اناس ال لاقو ىلنذاف أ[ رصمىف للا نا ىور

 نبرمم ناكل ىن ىدعب ناكول مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا وسر نع ماع نب ةبقع || هنمز ىف هؤام راف دق

 ىلاعت هللا ما ىف ىتما د 5 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا نع سنا نعو باطملاا له لاقف كلذ نعلئسف

 ةمرو ءايدن الا لضف نم رعقام ةنابأ هيف ىدعل ناكول ثيدح ىف ىواتملا لاق#+ رع ىف كلذ لب راغ ناك

 عيمج هعمل ادن ناكل ىهعأالا لضفلابال ةبسةكملافاصوالاب ةودنلا تناكولف مهنم هب رق لاق 5 اولاق هك الا

 نعدضارعاو قملا راهظاىف هلامو هسفن هلذبو هللانبدىف هتوقك ءاينالافاصوا أ (ىلاقتز هاوعتص اوناكاف
 ءافطصالاب ةوبنلا ناب اناذبا لضفا ركب ابا نا عم رعصخو لاقمت هنكم عم ايندلا || | كب .ةيرق.نوصتوت اهلا
 ىتلا تاعقاولا نم هل عقوام هو رج نبا نعو ىدابالكلا هركذ بابسالاب ال او اهباش

 هللادبعوبا هتينك « ناثع مث 9 ىهتنا تاباصأ ةدع هدعب هل عقوو اهب نآرقلا لزن 6 5 95 0

 2 2 - 5 . 5 .هللا ىذر رع بتكفلاق
 لبق هيقر سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىتشب نيرونلا نيب هول « نروتلاوذ 0

 ع ريهأ رعةللادبع نم هنع

 هللادع هل لاعب ادلو هل تدلو ىلوالاو ةوبنلا دع موثلك ماو ةوبنلا
 لبنلا ىداو ىلا نينمؤملا

 (ةيناثلاو) كلت قليزا ماوىلاعت هللانذاب ليستنا ديرانكلو ةيلهاجامسرب لغتشا الفانأامأ رصملا ف
 دعالب .ليصفت هيفو ديبعشلا ةيافكلاىف اي ةمايقلا 'مون ىلا كلذك ليسي وهو ءاملا عبنف لينلا ىداو ىف ةمقرلا

 تقفاو لاقدنا هنع هللا ىضر رعنع ناكشلادج رخاام كيفكيو باستحالاباصن ةعلاطم هيلعف هدارانمباسحالو
 . تلقو * ىلصم ميهارباماقم نم وذدلاو تلزتف ىلصم مههارب | ماقم نم انذتاول ل عما تلق« ةثالثيف ىفر

 ١ مالسلا هيلع ى لا ءاسن معحاو باحلا دن تلزنف نيجي نهذ مها ولف رجافلاو ربل كنإسن ىلع ل خدي هللالوسراب

 . نامعمت) دق 5000 اك كالذك تلزنف نكتم اريخ احاوزا هلدب نا نكقلط نا هيرىسع تلقف ةريغلاف

 1 ل تنام املو.موثاكءا هجوز ةقر تتاماملو ةيقرجوز مو هياع ىلاعت هللاىلص ىننلانال هبسقل (نيروتلاوذ
 يىلناكول هنع ىلاعت هللا يضر تباثنب ديزنع رك اسعنبا ةياور يفو + اهكتجوزا ةثااث يدنع ناكول مالسلا هيلع



 اهتجوزل ةثلاث اندنع تناكول سو هيلع ىلاعت هللا بص لاق اهتومنيح وهل دلت مل ةيئاثلاو |

 ةدحاو دعب ةدحاو هتجوز ةنبا نوعبراىل ناكول ركا_سعنبا ةياور ىفوناثع |
 نلخديل هنع هللا ىضر سابع نبا نع رك اسع نا ةياورىف ريغصلا عماجلا فو ْ ١

 باسح ريغب ةنلا نولخدي رانلا اوبجوتسا دق ىهلكافلا نوعبس نامثع ةعافشب []

 ىح#االا اهبونا نعو اهنع هللا ىذر ةشئام نع 2 جرح ىلع قرانا ْ
 ريقوتلا ءايحسالا نم دارملاهح راش لاقنافعنب نامثع ىنعي هنم ةكئالملا ىبصتست نيالا

 منافع نب نابع ليلخ ناو دسار ىف لكل عملا 50 5 ميظعتلا دا
 اهفقيفرو ةنلاف قيفر ىن لكل اضيا هيفو ةريره ىلا نع ركاسع نبا.عرمي |

 ىلصيل لجر ةزانجي مسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلا ىتارباج نعو نافع نب ناثع ||

 لبق دحا ىلع ةالصلا تكرت كانأرام هللا لورا لصي اذ هيلع |[

 ىلص ىنلا تءاج اهنا موثاكما نع سابع نبا لاقو هللا هضغب افناعع ضغس هنالاق |[

 اذه ل

 كتجوز لاق جوز نه اريخ ةمطاف تجوز هللا لوسراي تلاقف م-وهيلع ىلاعت هللا ||| ظ

 تيأرف ةنلا تلخددقول كديزاؤ لاقمت هلوسرو هللا بحبو هلوسرو هللا هبحي نم أ
 نع تيضر دف مهللا ةثثام ثيدحىفو هلزنهىف هواعيىباهحص نم ادحا ىرتمل :هلزم ا ش

 ةفيلخ هايا سس و هيلع ىلاعتهللا ىلص هلاضترال # ىضترملا ىلعمث ف هند ضراف نامثع. |

 هلاالا ىسوم نم نوراه ةلزنع ىتمتنا لاقو كوت ةوزغ ىف هلها ىلع ةندملاىف |

 هنعىلاعت هللا ىضر هلاضفو هتبعصو هتوخالوا هلاعفاىنلا:اضترالوا ىدعب ىنال |[

 متن ورافاستو منا انءانبا عدن ةلهابملا ةيآ )١( هوجوبو فقاوم ان« مهفام :ىلع ا

 ىلا عت هللا ىلص هنا زوجت رابخالا نال ىلع سفنالاب دارملا نال مكسفناو انسفناو ||
 لاف ويتم اطل هلا يخل و كل (؟9) ماقملا اذهىلا 0 5 و هيلع ا
 ىأفريطلا اذه ىعم لك كيلاكقلخ ا ما مفللا سو هيلع ىلاعت هللا ىل< .

 قلد ريخ هلتقن ةيدثلا ىذىف مسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوت(م)هعم لكأو ىلع |

 ىدعب هكرا نه ريخو ىريز وجا سو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوت(4)ىلع هلتقدقو | َ
 كك ود ف[ يضر ”امأ ةهطافل هلوت(ه) بلاط ىلا ن ىلع ىدعورجيتو ىنيد ىضشبا ا ٠

 ىلص هلون (/) ىلع ىدعب هكرأن مريخ مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق (>) ىتماربخ نم
 ىلاعت هللا ىلص هلوق (8) برعلاديس ىللعو نيملاعلا ديسانا مسو هيلع ىلاعت هللا
 ءذحتاف كابأ مهنم راتخاو ضرالا لها ىلع علطا ىلاعت هللانا ةمطافإ - هلم |[

 هيلع ىلاعت هللاىله هنا (9) كجوز ىا كلعب مهم راتخاو ةيئاث علطا مئادن |

 (١٠)هلضفو هتنترولعا وه اما كلذو هسفنلهلاخأ هذ هباعتلا نيب جم
 نيمزهنم اجرف ريبخ ىلا رعو ركبأبا ثعب امدعب سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوف |
 رارفريغ ارارك هلوسرو هللا هبحو هلوسرو هللا بحت الجر مويلاةيارلانيطعأال

 ليوسف هالو وع هللا ناف ىنلا قح ىف ىلاعت هوذا( ١١ ) اهيلع اه اطعاو

 دوجحواادجو ل هريغل كالذ عش ملو ةدحاو نهنم قدرت ع ح57 ةدحاو كل ةدحاوهتحوز هنأ ن

 نيرونلا ىذب ىعس اذهلف

 صماامل لاق هناا نعو+

 ناوضرلا هع هللالوسر

 ىلا هللا ل وسر ناّثع ناك
 لاقف سانا عيابف ةكم

 ىف نامء نا هللالوسر
 لوسر ةحاح و هللا ةجاح

 ةالصلا هلع برضف هللا

 ىلع هيدي ىدحابمالسلاو
 لوسر ادءناكفىرخالا

 مهيدبانم | ريخ نافل هللا
 مبا كملف 6 مهسفنال

 دج حأام هق كلك و
 نتا نار طك اعنا

 نلخديللاق هللالوسرنا
 نوعبس نامقع ةعافشب

 رانلاا وبج وتسا دو مهاك افلا

 ىّ ررعنب| نع و باس> ريغ

 لاقهللال وسر نادنع هللا

 نامثع نم ىحتس دكت الملانا

 هلوسرو هللا نم ىبحسياك

 ىلع مث 2 قءاوصلا ىف

 ءايضت رالهببقا(ىضن لالا

 مو هيلع هللا لص ىنلا

 هتبصصو هتوخ ال و هلاعفا

 ىتاريطلاو رازبلا جرخا

 يس راح نع طسوالا ىف

 هللا ىض ر ىلع نع هللادبع

 هللا ل وسر لاق لاق هنا هنع

 لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 قواهباب ىلعو لعلا هن دمانا

 ادارا نفذ ةياور

 ةياورىفو بابلا تأيلف
 قديفرتلا [اننع ىرحبأ

 جك راد انا ىلع نع
 مه نكيموا هلا رهاظلاو فليلا اندجو بييزنلا اذهىلعو ينءاوصلا ىف 37 نا باب يلع ىرخايىفو اهبابىلعر



 [| اىذرىلع ليضفت ىلا مرهضءي بهذ دقو «هعاجلاو ةنسلا لها دكا دنع اضا اذهو كلذ اوهكح ال كلذ ىلع ليلد

 *" (لضفا بلاط ىبا نب ىلع نا ةل زمعملا نم لهي 707 . ]يبس نرخ تلا مكاو ةعيشلات لاقو *فق وتلا ىلا ,هضعب ون اع ىلع هنع

 هيلع ىنلا دعب ةباككلا
 نمت لكالذلاو مالكللا

 حرش ىفةروك ذم نييناجلا
 نكل هريغو تفقاوملا

 رثكاو ىوقا مهلئالد
 لضافلا هيلا لام اذهلو
 كاقعلا حرش ىف ىنازاتفتلا
 ةلكشلا هده“ لع تع
 ”ىش هل . قلعت. ام تسدل

 3 وكيىت ٍجح لام الا نم

 تابجاولا نم ”ىشثب الحم

 ديرأ نا هنا فاصنالاو

 باوثلا َةّرك ةيلضفالاب

 ةرثكنال هجو فقوتالف
 هةقعردلا تركو كاوا
 رابخالاب الا !فيالرما

 هلو_سرو ىلاعت هللا نم
 ناوةضراعتم رابخالاو

 لئاسفلا مك اهناكذرأ

 هلال فقوتلل هجو الف

 ىضر ىلع قح ىف رئا وندق
 موعىلع لدبام هنع هللا

 هللاضف روفوو هبقانم
 تال ا هفاضصتاو

 تاماركلاب هصاصتخاو
 عءاط وذم همالك انهىلا

 ةيشاح نم ليصفت ضعب
 باتكلاو ىلايخلا ىلوملا
 لوقت نحنو * لعبا

 ءافلللا ليضفن ىف ىلوالا

 دحاو لكنا ةعبزالا

 رخآلا نم لضفا مهنم
 ىذلا فضولا راسبتعاب
 ناسنالاةليضفنال هن رهتشا

 )١9( نيرسفملا نم ريثك هلقن اك ىلع نينمؤملا حلاصب دارااو نينمؤلا حلاصو
 ءاوقتىف حونىلاو هلعىف مدآ ىلا رظن. نا دارأ نم لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق

 ىلءىلا رظنيلف هتدابعف ىسيع ىلاو هتببهفف ىسوه ىلاو هلحىف يهارإ ىلاو

 عمتجمال نا داكي تالاك هنع ىلاعت هّللاىذ رىلعىف عمتجا هنا عا مث «بلاط ىبانب

 ءربكىوءهرجىف هرغص ىفناكو ملعتلاىلع مهصرحاو سانلا 0 وحن هريغ ىف
 || ةنيدمانأ و ىلع مكاضقاإسو هيلع ىلاعت هللاىلصلاق ؛سو هيلع ىلاعت هللاىبص هلانتخ

 تدلو نم 00 لح زل هيولا نيج هنعلاعت هللائضو "رع لاقو اهلي ىلعو علا

 ا! قالا نوما قرفلا ع يح ناو رع كلهل ىلعالولةلمالا مجحرو رهشا ةتسل

 هلعو.ذيلت نيرسفملاس ُئير سابع نباو نطابلاةيفصتىف ةفوصتملا اذكو عورفلاو

 باوبا عاسنا عم ايندلا ف سانلا دهذا هناوىوضصقلا ةجردلاق ههقفو هتحاصنو

 اثالث كتقلط انندلا لاق يح سالملاو لكاملا ف نشحو ايندلاىلا تفتليالو ايندلا

 قدصت ىتخ هلهاو هسفن ىلع جيواحلا رؤي ىت> مهاكساو سانلا مركا هناو

 نومغطلو هيف لزنو هروطفناكامب روذنملا همايص ىلايلىف قدصتو هءاح ةالصلا ىف
 | ىلص لاق ىتح بورهلاىف سانلاعحمثا هناو اريساو اهو انيكسم هبحىلع ماعطلا

 هتعق وت رئاوتو نيلقثلا ةدابغنم ريخىبعةب مضل بازحالاموب سو هيلع ىلاعتهللا

 رييخ باب علق ىتح هنديىف هنوق ديزمو هقلخ نسح رهتشا هلاو هريغو رييخىف

 ءاسنال ةفيلخ ىتلعج "ىلع هللاق نيح سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللاقو هديب

 هللاىلصلاقو ثيدحلاىسومنمنوراه ةلزنم ىنم نوكت نا ىضرت : امأ نابضلاو

 ايلعنا اثالث ايلع نودرتام هنازغ ضعبىف ىلع نم اوكش نيح لسو هيلع ىلاعت

 تنأر هنع هللا ىطر دوعسم نانعو ىدعب نمؤم لك ىلو وهو هنم انأو 1

 رعنعو كيلواناو ىلوهللا لوقبوهو ىلعديب اذخالسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا

 نالوقيوهو هتمء- سو هيلع ىلاعتدتلا لص هللال وسر ىلعدهشا هنعىلاعت هللا ىضر

 نازيم ةفكىف ىلع نامباعضومث ةفكىف اتعضوول عبسلا نيضرالاو عبسلاتاوعسأا
 وا ئنمالج رنثعب ال فيقث دفوللاق إسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلا ىورو ىلع نامعاعجرل

 . ىلا تفنلاف ذئمودالا ةرامالا تينمتام رمعلاق هرخلآ ىلا م فانعا نرمضيلف ىسفن لثم

 لاقاهيوبا نع واهنع ىلاعتهللا ىض رةشثاعتلاقو م اذهوهلاقف هدي ذخأو ىلع

 لاقو هبلارظنف ركبابا هلت وعدف ىيبح ىلا اوعداهراضتح ا نيح سو هيلع ىلاعتدللا ىلص

 الفانلع اوعدا مكلي وتلقف ىيبح ىلا اوعدالاقف هيلا رظنف رعهلا وعدف ىيبح ىلا اوعدا

 ةلمبابو هيلع هديو ضبقىتح هنضتلزيإف هيفهلخدا مث هيلع ناكىذلابوثلادرفا هآز

 لاق اذهلو «ناببلا ةطاحاو مقلا قوطنع ةجراخ هنعىلاعت هللا ىضر ىلع بقانمنا

 |فقود الفلئاضفلا نملوقعلاا ووذهدعبامةرثك ةيلضفالا نمديرانا فاصنالا ىنا زاتفتلا

 بيس د معا سس سس بج

 تسادمسسلا 2 تلا 7 ا

1 
 ا
 ا

 (ةبلضناىف) لدعلاة نيد. اناواهباب ركبوناو قدصلاةن دمانا مالا هيلع لاقدق و+هفاصو ا رابتعاي لب هناذ ثيح نم تسيل
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 ىلعو«ليضافالا ضعب نع هباتكىف ىدهازلا هاور اهباب ىلعو لعلاةنيدم اناو اهباب نامثعو ءايملا ةنيدم اناو اهيا رع
 ناقعولدعلاةهج نم مهلضفاودب مهباهف هراهتشاو هقدص ةْرك رابتعاي ةباعتلالضفا قيدصلا كانا نأ لا اذ

 ىزازيلا ىفهركذام هديؤيو مارملامتي ومالكلا ميقتسي اذهب و«هبهراهتشاو علا هج نم مهاضفا ىلعو ءايللا ةهجنم ش

 مجفلا فيس و قيدصلادب ناك ةدرلا فيسو مالسلاو ةالصلا هلع دمت دب ناك ىدهلا فيس-ناف ىضاقلابدا باتك

 ىخترااىلع ددسن ىغعبلا فيسو ربنهفلا سثع ثا هدهع ىف بصن ثيح هنع هللاىذر قورافلا رع ديب ا
 اهفرسثل اما ةريثك لئاضف نه عجرا ةدحاو ةليضف نوكي نا نكمي هناىلع هءالكىهتنا نيعجلا هلع هللاناو :
 ءارهزلا ىلع +معسافناحجرلا ةقيدصالو + نيدلا جارس ىضاقلا لاقو * ةيلتسكلاو ام اهسفيك ةدانزل وأ اهلل

 *لضفو ناعجرقورافالو *لاق> | ريغنم باعصالا ىلع +ىلج قي 07١" زله ناعج رقيدصالو +لاصالا ضعإف

 *لاعن رونلا ىذناقع ع - 4 ّس 01 ا 2 م 1 تا اد
 ناك 0 يروا 0 هللا هج-ر لشحن دجا لاقو+ىل اعت هللا دنع باوثلاة رك ةيلضفالا نكل ىلعةءلضفاىف

 م ع ىلعلءاجام لئاضفلا نم سو هيلع ىلاعت هللا هللا ل وسر باصصا نم دحالءاجام ىلاعت أ
 3 : 2 1 ف : واس ىلع

 كارتر 4 لاتقل نم ةعيشلا بهذم وهو لكلا ىلع ىلع ليصفت مزلي رك ذامىلعف ليق ناف + بلاطىبا نبا ١

 ىلع + اذه دمب ل_نو || ةثكلانكل ىلع ةيلضفاىلع لدام ركذام ث5انع فقاوللاف بيجادق انق * !
 : ا ا

٠. 
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 لاا ا ااا 0
١ 

 2 ل نمل

 فيتا < 2 دس (7-

 بينو ىا (رهقالخو) || حمشرف لاق ىبق تايلمملا نهال تايداقتعالا نم : ص بلطلاناعم نيقيلاديفتال ١
 نع مهتباينو مهقالخ | ىلاعت هللالضفب باوثلاناوةضرامتماهن وكعم داحا اهرس اب رابخالا نالو فقاوملا |

 ئدلاةماقاىف هللالوسر اذكه لضفلا بينرتىف فاسلا اندجونكل لاقمث هريغ بيشو عيطلابيثالنا هلف |

 مثالا ةفاكىلع بحي ثيحن | هللاىلا قا ضيوفتو ,هعابتا ائيلع بجاولاف هيلع اوقطاامل كلذ اوفرعيمولف ا

 ظ

 (بينزلاا ذه ىلع )عابالا مزج الف ةريثك لئاضف نم حرا ةدحاو ةليضف ن وكتانف اًضدا هحرش ىفو*ىلاعت ا

 (اضيا)مهلضفىفروك ذما|| كاقعلا حرش ىفلاق+ىلاعت هللادنع باوثلا ةرثكنم انه دارا ىاىنعملا اذهب ةيلضفالاب |

 دعب ةفالمللا نا ىتعي || وهو فقوتلا كلامزع لقن ىناودلا لاقوىلع ىلعناقع ليضفنىف فةوتمفلسلا |

 م هللالوسز | مث ءناثع ىلع ىلع ليضفت ةمزخنب ركبىبا نعى كحو نيم را ماما مالك نم موهفملا
 ىلغ م نامثع مث رع || ناو ةهجدف تقوتالف تاوثلا' :ركذلضفألاب رانا هنافاصتالاو قازاتشلالا .

 نيعججا مملع هللاناوضر ىلاعت هللادنع تاوثلاةٌركنا ةلخاب والف لئاضفلا نمل وةعلااووذ هدعبام ةّرركهرا
 : ةياعصلا نال كلذ 1-3 لعئروةهنراغتم اهنوك عمداحأ ل وسرلاربخورظنلاب هيلال وصولا نكمال 00 !

 8 0 بييزلا اذه ىلعإل ةعبرالا ءالؤهىا « ,هقالخ و و :ريثكلاعا نمهءاوث ثثكيلبلق |

 3 2 0 سي هاف ةمامألا ةيلضفالا طرش هنم ,هوتالو ةيلشنالا از ااا ْ عى ةشفس - احا 8 ع . 0 ههذ 7١

 سشؤّؤر ىلع هنع هللا ىىذر ىلع هعيابو ثتالذىلع اوهجحاف هنع هللا ىذر ركب. ىلأ ةنالخىلع ةعزانماو ةرواشملا دع

 ميلع ميتحالو ةيواسعم ع زاناكىلع عزانلو ةباععلا هيلع قفتا الهلاقح ةفالللا نكتلَولَ هناك تفقوتدعب ذيل
 دراولا ضالاب لم« !هكرثو لطابلا ىلع قافتالا هللالوسربا عصا ق>ىف روص:فيكو ةعيشلا معزاكصن هفح ىنناكوأ

 تك, الف هنع ىلاعت هللا ىطر رمل دهع باةكهيلع ىلما ونامعامد هتايح نم سنا اا ركبابانا مثناتنس ركب ىباةف الخ

 انميابلاق و دنع ىلاعت هللا ىذ ر ىلعات سمىتح اوعيابفةفيععأاىف نا اوعباس نا مهما و سانلاىلا اهجرخاو ذويعسل ا و

 ىذضر رعدهشتسا مث نينس ريشع هنع ىلاعتهللا ىضرر«ةفالخ ةدمو هنف الخ ىلع قافتالا عقو ةلخباب و« رعابف ناكن اواهف مل

 ضوفمث صاقوىبانب دعسوريبزلاو ةحلط وف وهن. نجح رلادبعو ىلعو ناةعذتس نيبىروش ةفالخلا رو نعل ا
 اوداقناو هوءيابف ةباحتلانم ريض هعيابو نامع راتخاف همكحت اوضرو فوع نب نجح رلادبع ىلا مسلم /



 مجانالمهه مالا“ رثو ناقع دهشتسا مث ةنسةرمثع انثثا هتفالخةدم واماج- ناكفدايعالا وعما هعماولص وهم اوال

 1 واو هرصع لها لضفا ناك ا هوعبابو ةفالمللال وبق هنم اوسقلاو هنع هللا ىذ رىلع ىلع راصنالاونب رجاهملا رابك

 لع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر دعب ن و دشا رلا ءافاللا مهةعبرالا ءالؤهف نياستس هنعاللاىذر هتالخ ةدمو ةفالللاب

 ١6' هاس نيثالث رماد لع هنع هللا ىذر ىلع دهشنسما دقو ثيدحابتءاث اذهو ةنس نوثالث مهةةالخ ةدمو سو

 0000000000 7 نال ةدوصت» دقامالا نا ةيركبلا تعزو لسو هيلع ىلاعت هللا لص هللالوسر تافو
 «باموعتم دئاقعلا حش ف اذك هنمدحاول سهتكتأ 707 هوه صنلا مدع نمرك ذامقملاو هزع هللاىذر ىلعل ةص ودهم

 دل *.4 ل
 ١ ةيركبلل فالخ صنالب لوسرلا ءافلخ ,هو بوجونودب ىلوا كلذ نوكولا ريشي نكل | ْن 0 :

 0 0١١ ةاكلوض رتياستلا راد لغلاف م24 طلع ى دمت ' ركيباف 5 6 )ل داق

 . نييبقعلا لها مث ناوضرلاةعب لها م ردب لها مثةرسشبملا ةرسقعلا مث 0 ْك : 1 001 هللاناوضر ةباععا)
 ا امو مهمذ مهوبام رك ذتالف © ريخالا ,هركذنع » انبولقو انتنسلا «فكتوإ (( نيعججا ميلع لاتمت

 مهضغب ىفديدهتلاو ىهنالو رهيلظمت د صاو 71 كلذ سدت ن «٠ عالضق مهب وأسس ل ىلع 5 هلوق ىلع فطع

 | لب لجلاو نيفص وحن صصق رك ذبال نا ىلوالاف مهريقوتو مهبحالا اًديلع سياف 000 ىذنرملا
 | مهارت اذهلو رم ةيعاد هدة امفرطىف نيحملا مازمتسا ىلع رادملا 507 هللا ىذر 3 2

 ىئل عقاولا نايبلوا ليوأتلا ةظحال_# اما اهركذ نءو مهبتكىف اهنوركذ.ال 1 37 ةبا_ىحل 0
 (0 ظد1 - الاى اليا ىلع ةنم تاكا [كلتلثمّنآ اولاق اوطرفاو اودازام || 6 52 دمك سل
0 22 2 2 3 

 000000 00013 رش] ق لات بيصملام فيصت رجؤي لب ذخاؤيال داهتجالا و || هلالو 0 لق ا ب
 ا 2 : 0 3 ةسررآو كلا هنام
 || هللادجرلاق + جاحلا ىلع اذكو لعشب نا ىغبنيالة يواعمنب ديزي ىلع نعللا ةصالخلا نم - يملا : 0
 || ةيواعمىلع اونعلتاللوقبو كلذ زوحجيهلا هببانع ىكح ىرافصلا دهازلا نعىلاعت || < ا ني رع
 : زاوج قاودنهلا رفعج ونا نع لعنو + ىهتا لعا ىلاعتهلاو ديزي ىلع نععللاب 1 الاعإ ام 0

 نم ىلع نعءالا زاوج ىلغ اوقفناو كاقعلاح رشىف لاق + نيس لق مهاب هرم هنعل ل 35

 1 اداحآ هليصافت ناكناو هانعم رئاوتامم مو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا تيب لها ةناهاو ّ 3 3 0 كاذب ءراشبتساو نيسملا لتقب ديزي ىضرناقملاو هبىضرو هزاجاوا هبرماوا هلنق || 5 3 1 ١

 ”000 0| ةارعاو هراصنالعو هلع هيبادنعل هتاعاؤلب هنأش ىف فقوتالرصف | (ل' وجي دعي له
 : : اذك نيتبقعلا ةعب لها
 ١ تيبلالهانم هنوكنيب قرفلاو رفكيسيل لالحساالب مالا والتقلا درج ناقممال أ ميشا ةصالختاف

 ١ 4 0 0 د . . م 3 ص

 "سولو مولعع سيل مالسلا هيلع ىنلا ةناها مازلتساو ركح رفكلا باحجناىف هريغو دو ىلا

 «مازلتسالا) عنميىأ مولعللا لكتملا ةغيص ىلعوالوهلا بئاغلا عراضللا ةغيص ىلع فكيو (ريخنالا مهركذ

 واسمي ل غتشن ناانل ىغبنيالف انادتق»و انرايخو انفالسا مهنال ريختالا ”ىتثب مهنع هللا ىضر ةباكصلا رك ذ نع عنمت وا

 ماك ىتماىف ىباعصا لثم مسو هيلع ىلاعتدّللا لص لاقدقو* محّرلاو ةيضرتلاوريخنالا ,هركذتال لب ههنبب ىرجامو

 -و هيلعهللاىلدلاقو+ متيدتها متيدنقا مهيأب موحتلاكىباصصا [سوهيلع هللا ىبص لاق و١ لالا ماعلا ملصنإال و ماعطلا ىف
 مف نعط و مهضغبا نف ىلاعت هللا ءاش نا '”ىحسام ىلع مهبفانم ىف ىف ةدراولاثيداحالان ه«كالذريغ ىلا قفانم هناف ىباككا صب | نم

 ا 1 زانملا نه ىلع ودب واعم نيد ىرجامو ميجا راد ىلا لصاو ميقتسملا طارسصل انع لاض عددبم ىضفاروهف ,هنعلو ميشو

 5 لهتفلاحمو هداهحا ىف ةيواعملا طخ او هعم قلحاو قلحا عم هنع هللا ىذ رىلع ناكو مهم داهتجالا ىلع ىنبفتاب راحملاو



 كاذو مامالا ةعاطا نع جوراخاو ىغبلا مهد ىعأ ةبان نال هعءاوتو هءازحا نعلالو هنعل زوحبال نكل هنع هللاىذر

 لاق ديزي هنباىف فالحل امناو *ىهنعطو مهنعلزاوج نيماصلا ءازعلاو نيدهتجلا فلسلا نعدربمل هنالو مهنعل بجوال
. 

 ديالف سولو رفكلامازتلا رفكلالب رفكب سيل رفكلا موزل نارثك الاف مازلتسإالا ظ
 ىف ررقدقو « هدعباان هنوك زوميف !سولو صخالا ىنعميلب انيب موزالا نوكنم '

 اذهل لعل لهج ىباو بهل ىباك عراشلا هن ربخاام ريغ نيعم ىلع زوحال هنأ هلحم
 وه امنا رافك الا ناب لوقلاو +نيسملانم لضفا هنوك عم نامَع لتاق رفكي مل أ

 ميصنبا ىديع نبد ىلع برشنلفد## ند ىلع برشن ملناهلوقو رخلا هلالصمال |
 كرابملا بيطلا فيرسلا هسسأر..سوحتملا هناوبدب ىف هيلع ضرع نيجي كوَقلو
 نمةلصاملا ىترارح تأفطنا نآلاف لدجوكيوبانم .مهيلعترزغاامكصلخت مم ا
 بهذ هلك كلذل لعلف *+هتو.مولعم سيل هوحنو ردب ةوزغ ىف ىطبس كيا .لقف ||

 مادو هنم ركذام سنج ردصنا نكل هنعل مدعىلع فلخلاا نم روهجلاو فليسلا

 هتبوت معي ملو هرودض لع ناو بلا ءرفكن الف الاو ةتبلا هرفكتف بدي ملو هيلع |
 لعلف الافنآ ماكن عالا نعت زاوج مدع ىضتقمو من باحصتسالا ةدعاق ىضنقف |
 لاق هنا هدنسم ىف ىلهي ىبا جي رف ىلع ديبع ىلا نع ىورامو *فقوتلا وه رسالا |

 نم لوا نوكي ىتح طسقلاب امئاَق ىتما سما لازبال سو هيلع ىللاعت .هللاىلبص ,لاق أ
 ةيواعم مذىف ثيداحالا' ىراقلا ىلع لاق + ديزي هل.لاّشب ةيما ىنبنم .لجر هلث |

 مهرشب # ةزششبملا ةسشعلةنجلاب دهشنو 9 ةعوضوم ديزي مذو هللاضفىف اذكو |
 دعسو ريبزلاو ةحلطو ةعبرالا ءافلخلا يهو ةنجلاب لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص .ئبلا ا

 هجو ىف ىنامركلإ نع لبق «فوعنب نمحرلا دبعو جارملا نب ةديبعوباوديعسو أ
 ةعفد مهريشنت نوكل اما ركذيس اك رثكا ةنملاب مهل موكا نا عم ةرمثعلاب صيصختلا |
 عو.يشنا لمتح ولوقاو+ هادعامىفاننال هدعب نييعتلانالواةراشبلا ظفلب هعوقولوا أ

 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا تذب # ةبطافو » ,هاوس نمريشيت دورو لبق كاذ ظ

 ا
 هنامالسلاو ةالص هيلع هللالوسر نع ةميزخ ىورام ومحتل اهنع ىلاعت هللاىضوو |
 ىلع سينا هبد نذأتسا ةليللا هذه لبق طق ضرالا كزني مل لزن كلم اذه لاق ظ

 لها بابش اديس نيسملاو نسحلا ناو ةنإلا لها ءاسن ةديس ةمطاف نا ريشي وأ

 باب ىلا ىب بهذ ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا نا نيصحنب ناريع نعورةنجلا ||
 اهللاقف ةءايعالاىلعام هللاوذ ءاتااي من تلاقنذأتساف اهيضرم دنع ةدايعلل ةمطاف ||
 ذخاف راه ىسأر ىلعام هللاو تلاقف زيتست فيك اهلعف اذكو اذك ا ىعنصا ||
 ةينباب كدحم فيك لاقف الخدف تنذا مث اهب ئرتخا لاقف هيلع تناك ةءالمقلخ |

 اماوةلبقلا لها ند ناكنمو نيلصملا نعل نع ىهنماللا هيلع ىنلا نال جالا ىلعال و هيلع نعللا شال هرغؤةسالقلا

 هريغ عيالام سانلالاوحانم معي مالسلا هيلع هنالف هلاثماو هه[ 9070 ]قطح ىئترملاو ىئئازلا هللا نمل مالسلا هيلع هلق
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 زو مهضعب لاقو +

 ةياور وهو هيلع نعللا
 ال قاودنهلا رفعج ىلبأ

 لتقب ىمانيح رفك هلا
 هنع هللاىذر نيسحلا

 نعللازاوج ىلع اوقفتاو

 وا هءرماو هلتقنم ىلع
 ق1 ب ىو ةزاجا

 نيس لتقب ديزي ىطرنا
 هتاها وكل ذ.هراشبتساو

 مالسلا هيلع ىنلا تيب لها

 ناك ناو هانعم راوت اع

 نَدف اداحآ هلي_صافت

 لب هاش ىف فقوتاال

 هيلع هللاهنعل هناعا ىف

 هناوغاو ءراصنا ىلعو
 ق“ ندلادعس هركذ اذك

 0 اهباتك ق ئأريغأو هح رش

 هدنسم ىف ىلعيوبا جرخاو

 هللا ىذر ةدسبعىبلانعو

 هللا ل وسر لاقلاق هلا هنع

 مو هيملغ ىلاهت هللا ىلص

 طدسقلاب امئاقىتما لازال
 هلث نم لوانوكي ىتح
 هللاهب ةيماىئب نم لحجر

 + اضيادقح ىفلاقو ديزي

 ديزي ىلع نءالا + ل

 نعاللاو«زوحيعرشلا ف
 * زوحنو تانسح ىو

 مالسلا هيلع ىنلانا هلتقل هناف قيفوتلا فاك + زوم« اذو (ل “وه ةشرب ) فعاضم نعالاف + لتعم هناىدل حصدت

 نم هللاب ذ وعن ناع الا لها ب ولق ق رح ا دق هنال نامالا ةوةنمىدنع هتنعلو هنمربك اونمءللا قص هتيب لها ةناهاوهناحترر

 ءارهزلا (ةيطافو)ةئملاب (ةرشنااةرسثعلل) مالسلا رادىا(ةنحلاب ) نةون وعن ىانوالاب (دهشنو )نالذيناو ىرحلا
5 
5 
 مخ

 ع



 نا قيضووت اما تعدل
 كها ءاشن.ةدنس نوكت

 (نيسملاو نسماو)ةنجلا
 نيسللاو ندلتا ثيدل

 ةنحلا لها ناس اديس

 (مهرشب نك مهريغو)

 لوصومنمو باب نم
 هةفص واهتلص فوص وموا

 هللا لوسر مر

 ( سو هيلع ىلاعتدّللا لص
 لات هللا | ل تح
 ةنطلاىقركيونا [سوديلع

 نامعو ةنجلا ىف رعو

 ةنا ىف ىلعو ةنجلا ىف
 رييزلاو ةنللاىف ةحلطو

 نب نج-رلادبعو ةنملا ىف
 نبدعسو ةئلاىف فوع

 ديعس و ةنلا ف صاقوىبا
 ةديبعوباوةنإلا قديز نبا

 ةنللاىف حارجلانبا

 56 و 1/ ؛ ونح

 00000001 برأ ةينأب لاك هلعا مام ىلام هلا ىتدزيل هناو دمجو نا تلاقق
 1 .تناو ابهلاو ءاهن ةديس كلت لاق ناربع تنب - يع نباف تبااي تلاق نيملاعلا ءاسن
 [ ةديساهنا اما-ةباوو ىو ةرخآلاو امندلاىف اد اتجوز هللا وانما كملام..ءاسن  ةديس

 أ ة«نيسملاو نسا وي اهنا ىلع مالسلاو ةالصلا و اهنعىلاعتدللا ىذ رهمايقلاموبءاسنلا|

 ا عماجلا ثيدح قو ةم زل ثيدح نم مدقتا» امهونا نعو امهنع ىلاعت 00

 1 نبىاو ذاعم نب ديعسو رع نئاو نيسحو ندح ةسجن ةنجلا لها بابُش ريغصلا

 | نسكلاو ربما ىلع سو هيلع ىلاعت هللا ص هللا لوسر تيأر ةركبىبا نعو « بك
 هللا ىلص هنعو + ديساذه ىنبانا ل وقن و ىرخا هيلع وًةرممساتلا ىلع لبش وهو هبنج ىلا

 1 || مهريَغَو 8 انيدح بحا نم هللابتحا نيدخ نم اناو ىته نيسح كو هيلع ىلاعت

 1 ةحوز ةنيطاف ما دليوخثن ةحيدتع « و هيلع ىلاعتهللا ىلص هللا ل وسر مهرسشب نع

 1 لها ءاسنلظفا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع ىورامل سو يلع ىلاعتدللا ىبص ىبنلا

 تاديس ريغضلا عماجلا ثيدحىفو +دمن تذبةمطافَو ديليوخ تا ةجيدخ

 ”ىواذملا لاق + امالسا نيلتسملا ءاسن لوا ديليوخ تنب ةحيدخ ثالث نينمؤملا ءانن

 انتسب ةئسلا لها ءاسن تادنس اضيا هفو هةشئا لق و ميضوىا هحرشف

 ا مث: مم نيملاقلا ءاسن ةدنس سابع نبا نع هحرش ىفو ةسآو ةخدخو ةيطافو

 [|' رهاظن اق حالم *بديزرلا اذه ىلع لضفلاس تام رهاظلاف ةيتشآ مم هخدخ مث همطاف

 | نامالك نهنع ىلاغتللا ضر هشئاعو ةحيدخ ىلع ةمطاف ليضفت فئضملا عبذص

 || رهاظو نيملاغلا ءاسن ىلع ةدك دخ دعب 50 ليضف ىق حرص هاناض و ىف ةقيتح

 1 ةغئام ليضقتف ع رص ىللامالا ءدب مالكو «ةشئام لعةجدخ ليضفتىف

 | لئيضفت ليقو « رخآلا ىفىنلاب اهتيععواهترادو اهتباور ةركبدجوو اهصوضخم
 / || غاتمالزادبطا بناح جرت ةلدالا ىضئقم لوقا*ىبنلاءزجاهن وكل شام لعةفطاف

 | 'مياضخالا|مناو+ةنطافزابخا تعقسإاك بنانعلا اذه. ةوق ةيضتتقم ةياوزلا وانه ةيارذال
 8 انديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئام لف ثردتح ويف هلع“ لتضفت ىلع

 ْ | هنا لمت"تئاف' ءاشنلا ىلنع ةشياع لضفك ماسلفلا ىلع دولا لمضف ثيدحو
 | : ىبا ليضقفت نا يذ +ةلالدو انوش ةمظاف ةلدا ةوقل ةمظاف ىلع هناعجر ىذتقال

 !آ || مدع هتباغ حار ليلذ هل هللا ىضتش عراو قثواو معاو مدقأ هنوكل ةفدح

 | | ةنمالغلا دضعلا لاق هنا لعا « دوجولا مدنع مزاةسال نادجولا مدعو انع الطا

 1 [|' مامالادع دقو ىناودلالاقةنملا لها نم رد,ةازغلهاو ناؤضرلاةعب لهاو هدئاقعىف
 'مهاركذ دنع ءاعدلا نأ ثيدحلا اثم نم انمع# دقو ميحصلا هغماح ىف ىراضأا

 || "ناوضرلا ةعب لقا ليضفت همي دقن نم رهاظلا مث :ىهتنا كلذ برج دقو نامسم

 [| مهيينرت ىلع ةعبرالا ءافلملا ليضفت بينرت يف اشم نضضعب مالك حيرص ن كل

 1 نم مث ناوضرلا ةعبب لها مث دحا لها مث ردب لها مث ةرشدملا ةريثعلا ىفاب مث |

 (مذالإ“
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 ادد 00
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 رقع .ةثالثو: ةئام الث 5 دادعا نانم اولاقام نكل هنا 1 تحن لق 1 زال |[

 اذه وه ميحتلا اذهىف رك ذامذا غلبملا اذهىلا غلاب سبل صحت ىف ورا 0

 نب رعىثرقلاركبوبانامثعنباهللادبع ىمئاهلا هللا دبع .نيدمم س وديلع هللا لص ىبنلا

 هتنب ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا هفلخ ىثرةلا نافع نبا ناقعىودعلا باطما ||

 ىبا نب بطاح ىمثاهلا بلطملادبعنب ة ةزج ىعماهلا بلاط ىن انباع همهيس هلبرضو

 ةقارس نب ةثراحو ردب موه لتق ىراصنالا عبر نبا ةثراح ىثرقلا قيلح ةعتلب | ||
 نب ةعافر ىمهسلا ةفاذحنب سينخ ىراصنالاىدع نبا بيبح ةراظنلا ىف ناك[ م

 نبريبزلا ىراصنالاديز ا ىراصنالاةنابلوا رذنمادبع نياةعافر ىراصنالامفار ظ

 ندعي ..ىرهزلاكلإم نيدعس ى ا كانوا وبا لهسنب ديز .ىثرقلاماوعلا |

 نب ريهظ ىراصنالا فينحن,لهس ىئرقلاليفتنيورعنيديعس ىئثرقلاةلوخ ||
 ةديبع ىرهزلاف وعن نج رلادبع ىلذهلادوءسنبهللادبع هوخاو ىراصنالا عفارب

 مصاعب فيلح فوعنب ورع .. ىراصنالا تماصلانب ةدابع ىثرقلا ثراحنا | ل :

 ىراصنالا تبان مضاع. ىزتعلا ةعبب رنب سماع ئراصنالا وربع نةبتع ىؤلتا |
 نبةداتق نوءعظمنبةمادق ىراصنالاك لامن: نابع ىراصنالا ةدعاسنبموع | |[

 ةعبرن:كلامهوخاو ءارفع نذ وعم حوجلا ن ورعنذاعم ىراصنالانامعن |

 ةداره فقانمذبع نببلطلا دبع نيدايعنب ةثاثا ن 2 ىراصنالاديسلاونا

 ىنبفيلح ىدنكلاورعنيدادقم ىراصنالاىدعن نعم ىراصنالا عيرنبا '

 ةئامالثو فلا ليقذناوضرلاةعب لهاامأو *ىراضنالا عقاولاة يما نب لاله ةرهز ْ

 «الوي ةئامعبراو فلا ليقونوسجو ةئامسجو فلا ليقو ةئامسج و فلا لبق ١
 20 هندخا ق خم وه 2 نيبعت الب اماو « هتيعل مهريغا 9: ذهشن |

 نم جانا ةنملا قنمؤم لك نأ ترك ذ دقو نهؤم اديز ناب عطقن انام |

 7 7 نوكيام ىرغصلا ىف نمؤملا نم دارملالوقا *ةبللا يف ديز لالا

 هللا الا هلاال همالك رخآ ناك نم ١ ثيدملا ىف ليق ناف+ ةماجللااو لأملا ىفام [|

 ناك نمو هللا الاهلاال همالكلا رخآ 00 لاش نا نكمف ةنملا لخد َ

 ميلست دعب لوقنف *ة :ءلا ىف نيعملا اذه مهنيف ةنعلا لخد هللاالا هلاال همالك رخآ |

 مولع سيل ظوفلملاوهام مالكلا نم دارملا نوكذا ىرغصلا مبينال ىربكلا ةيك|
 مانلا هجوتلاكطورش هلزوجي هناو داؤفلالاج لعيالو داؤفلا ىفام م الكلا ةقيقج ذ

 ىعاودو تاوهشلا نم سجرلاملاع تالويم نع ماتلا ٍضارعالاو سدقلا ملاع د

 الاح هللا الا هلاال لها نم ةمتامللا ىف انلعجي نا ىلاعت هللا لأسنف ىل ازغلا لاق ا |

 ه6 مثل ىبلاعت هللا ءاقال نيبععو اهيلا نيم ايندلا عدو ىتح انطابو ارهاظ الآ امو َ

 ريخ [سوهيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقل ناسحاب مهل 6 نوعباتلا  لضفالا ةباحتلا دعب
 سلا نت للا دبع عم هئعاتجال مظعالا مامالا مهن نيعباتلا عبات م نرق ن دلع

 ا

 يسال

1# 

 د

 اهب نيك كلا 60/9

 دهشن لب (هنيعب مهريغا)
 ةنللا لها نم نينم وملاناب
 رانلا لها نم نيرفاكلاو

 كاذل مخل نا زاول

 ري مهربغ نم دوبشملا

 لضف نما وجرئانك ناو
 لكلابوق ءاجر ىلاعت هللا

 ةنملا ناممالا لها نم

 ىبحسي م ركىلاعت هللا نال

 ءايلاو هريغلدبك اتهنيعو

 ةباصعأا دعب 6 مثإ)ة دب نم هيف

 ( نوعباتلا ١ لضفلا ىف

 مث هلوت ىلع فطع اذه
 مث ىا ةباحصلا رئاس

 ةبادكلا دعب لضفالا

 ناسحاب مهل نوعباتلا
 ريخ مالسلا هيلع هلوقل

 تلك تع فول

 ونا مظعالا مامالا مهنمو

 تل رد كالا ةفشح

 مهنم ةعاج ىلع هعاعجا



 ناكف .الوطمم ناكلالاو هبقلعتمالال مسال هفصلا لحم ىففرظلا بهاوملاف (مهل) قارفال ىاي(د.ال نولسملاو)

 ةفاكىلع ماكحالا ءارجاىف لو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر انديسنع ةفيلخ ىا (مامانم) كلذك سيلواب وصنم
 ىلع اوعجبا نيلسملا نا عا «هتكوش ةوق وهلعل (ماكحالاذيفنت ىلع رداق) لاقاك اهذيفنتىلع ةردقلا هيفربتعا اذلومانالا

 ماكحالا نماريثك نالو زيهجتلاو نفدل ىلع هومدق ىتح تادتهملا مها نم ءولعج ةمالانال بجاومامالا بصنزا
 ىناىلاغت هلوقكىعمسليلدب ةعاجللاو ةنسلالهالاقىلقع ليلديوا ىععليلدب بوجولا مثىت ايس اكهيلع فوت ةيعرشلا
 ملو تامنمإسو هيلع هللا ىلصدهّللالوسرلاقو «ضرالا ىف ةفيلخ كانلمجانا دواداي+ىلاعتهلوةو ةفيلخ ضرالا ىفلعاج
 ةمركلاةبآآلات لدف رهدحا اوم ؤيلفرفسىلاةثالثجرخاذا مالسلاهيلعلاقو + ةيلهاج هتيم تامدقف هنامز ماما ف رعب

 نوَذ ىاتالو ركملانع ىهنلاو قورغلابر مالا بوجواضيا هيلعلذنو ةمامالابوجو ىلعةفيرشلا ثيداحالاو
 ةدحاوةل ل نم ملضا رئاج مامايدنسن وتس لاعبو +حورالب ندبكوا جارسالب تيب لثكماما الب ايندلا لثمو ةرامالاةوشسالا
 ةباهت وعد انلناكولامهربغو لس نبدجاو ضايعنب ليضفلاقو + ضرالاىف هللالظ ناطلسلاىور اذهلو ماما الب

 نود 'نمالا دنع بَ خراوملاا تلاقوالقعسانلاىلع بجاودهنا ميديزلاوةلزتءللاتلاقو ءاذه ناطلسلا اهبانوعدل
 قملا و فقاوملاعرشىف روك ذم مالك هنفو هنءالانودةنتفلا دنع بح ةنسلا لها نموءبات ومصالامامالا لاق وةنتفلا

 زيهخو روغثلادسو دودملانم ةيعرسشلا ه# 07 دع ماكحالا ذيفنت ىلعارداق نوكي نا هطو رش نمو هان ركذام

 تاقدصلا ذخاو شوطا

 ةبلغتملا رهقو مئانغلا مست و
 عقسالا نب ةلئاوو ىفوا ىبا نب هللادبع نبرباجو ث راما نب هللا ا ا

 مدقاذلو .دايعالاو ةعجلاك هيلع تابجاولا رك ا فقوتلو نآرقلا عزب امم ٌركا

 ردات هلوقب ديق كيذلو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا نفد ىلع هبصن باعصالا
 ,سملا ىلع رفاكلاةيال و مدعل © مم هملعو هتكوشب ةيعرشلا# ماكحالا ذيفنىلع 9

 ةرورضلا دنعو غلاب لقاع « فاكم ف رملا ىلع دبعلا ةيالو مدمل «رحؤط || د03. فد اى . . . - 3 , د .٠ وو
 | الها نكيمل اذا هنال ءريزو مسرلا فو ةنتفلا عفد) طقفسسالا ىف هنكل ىبصلا زوحي 3 1 1 9

 || عطقك ةجاملات قو هيلا عج ريل# رهاظ ف ةعجلا ماما ليكوت وهنم ءاضقتال ديل قئالف ةداهشلل وحنو مهل هانلو َ 0و : .ٍ و د 5
 5 ع 2 اهلوتال ىلإ رومالا نم
 00 ارو روغتلادسو مولظملا رصنو ةئلغتلا رهو قوقملاقاقحاو تاعزانملا 0 5
 ' كوسم دنالاطاتلا ذاحأ
 ' (الو) نينمؤملاىلنيرفاكلا هللا لعجاملاقىلاعتهنال( سم )لاقإك اذسم نوكينااضيا هطو رسث نم و هبصن نم ىبصالا

 هلغثلوهصقن!قيقرادقعن. الف (رح) لاقاك ارح نوكيناوةرورضنا هعفرنع زمملاو بلغتلابالا رفاكل دقعت الفاليبس
 [.هنآل نودخلاو ىتصال دقعت الخ فلكم رك ذاكاغلاب القاف افلكم نوكي ناو سسانلا نيب ارقكم«هنوكلو هديسةمدخت

 هطورشنمونيدلاولقعلا تاصقان ءاسنلانالارك ذنوكي ناوروهخا مياصمىففرصنلاو رومالاريبدننع نارصصاف

 ريغو ملاظلانم مولظلاراصتناو .مالسالاراد دود" ظفح نم تامهلا ىف هيلاعجريل ( رهاظ) لاقاكا رهاظ نوكينا

 ىلا مامالا نا مهنم ةيمامالا اصوصخ ةعيشلا تميز اك نامزلا حالص دنع هجورخ ارظتنمالو حلاصملا نم كلذ

 0 اا 6 نا لع دساح نسحلاةوخام“ نسما نامت. هنغاىضر ىلع لوسرلادعب
 ئ ركسعلا نسما هنامث قتلا ىلع هامش قلاده هنبا مث ءاضرلا ىلع هنبا مث مظاكلا ىسوم هنبامث قداصلا رفعج

 /ك الدعو اطسق ايندلا ءالعو رهظيسوهنادعا نم فوخ ىوضر لبج ىف ىئتخادقو +ىدهللارظتنملا مئاقلادمت هنبامث

 تاجا"مث قازاتتفنلا هركذ اههربغو رضاناو ىنيمك همايا دادتماو هربع لوطيف عانتماالو انْظو اروج تثلم

 هفوخ ناف مامالا دوجو نم ةبولطملا ضاغالالوصح مدعىف ءاوس همدعو مامالا ءافتخاناب ريبخ تناو هنع

 تامزانملا عطقو صوصالاو

 دايعالاو عملا ةماقاو

 ةماقلا تاداهشلا ل وبةو



 فالتخا و نامزلاداسف دئمف اًضياو ءافتخا بجو نا صهالا ديك لب مسالا هلم دياجوال ثيم هافتخالا 5 .: ا

 نب ةرمع نببالك نب ىصق نب فانم دبعنب مشاه نب باطملا دبع نب هللا دبع نب ده هلاف ماليسلا هيلع ا

 ناندعن. .دعمنب رازننب سايلا نب ةكردمنب ةممزخنب ةنانكنب رضن نب كلام نب رهف نب بلاغ: نب ىؤل ن
 باطحلاا نبا هنال رع اذكو ىولن بعك نب صاع نب ناعع ةفاك ىبا نبا ركبوناو تللفملادبع اننا تلاطاياو سابعا

 نا ىصاعلاىبا نينا معنا هنال نامع اذكو بعكن ىدعن ا ردن طرقن حابرنب زيرعلادبع نب ليفت

 نصعلاز|بونذلا ن 2 «اموصعمن وكي ناط رشي الو) هللا هج رنيدلادعسلا لضافلا» رك ذفانمدبعنب سم دبع ةيمأ

 مالسلا هيلع انيبش ةوبنلاتقخدقو كلللاو مالسلا هيلع ىنلاب ةصاخ هيف عوقولا زاوج مدع غم تنذلا ةتاحم ها ظ

 ىلوالاوه ناكناو الدعو الع 6هنامز) لها (لضفا) هنوك (الو) نسنلا متاحو هللالوسر نكلو 7 ل

 بجوممايقلا ىلع ارداق مهدسافمو نيلسملاحلاصمب افرام نوكيناب ةلماكلا ةقلطملا ةيالولا ل هانم نوكينأ' ىف ل
 اهدنسافمو ةمالا حلاصم فرعا ناكامبر العو.الع لقالا لوضفملا لب ةليضفلاف ئواسملا. نأ َكْشآَلَو مب 7
 ةمامالا هنع هللا ىضر رع لمح اذهلوةنتفلا: راثانعذعباو مشن عفرا 770 ]9- لوضفللا بصن ناك !ذااص َوصُم

 عليقلا عم دنس نيب ىروش بصننال6هتامز لضفاالوةءالافىداع اتمال جامو صعسنوكيناطتشبالوإل |

 5 ها

 ا ل لا اماريثك و لضفاىف دج دلل دافرا وةسراحملاو ةكلمملا ريبدت وه دف
| 
 ها |

 كاققلا ف 5 7 ل

 (لزعني الو بهاوملاو 0 ىلوا ةعاطأب 97 ا قو هتاف ا ةمورشلا
 5 - 1 3 ش

 اهدقع دعد ةيالولا نع

 ملا نيدو 0 ءامد كف_سو تاداسف ىلا ضفم لداعلا بصنو. ملاظلا:لنغ ذأ

 ىلع رارصاو ةريبك

 هايس رك اوبسئالريغصلاخئاج ثيم *مهنذاب دايمالاو ا

 50 8 و ايدلاهسايسوؤ نيدلاةسارخ رقبذا"قواثلال8 ع مل مهح ظ انم ظفحو ايندلاةسايسو نيدلاةسا ١ ىوانلالاق +ح الص الض
 اهتريدامةب اسم: وعد ىلناكول ضايع نب ليضفلا لاق اذل 9و «لمعلا نم ,هنيكمت ةويلا | ظ ٠

 ا مهل روملا نم هيف عق وام ىلع هندايزو تالذ راض» ىقحالو ةملكلاقيرفتو ءامدلا ةقاراو ىصعلا ىلإ

 مظو روجو قش لزءنالو ىتازا:ةتلادعسلاف بهاوملاىفاك ةرورمغا) هماكحا تذفنالاو نكماناعفرو هرفذ

 نيداقنم اوناك ف لسلاو نيدشارلا ءافلمللادعب ءارمالاو ةمئالانه روجارسشتناو قسفلارهظدق هلال ىلاعت هللادابع لك

 نعويىلوا ءاقبف ءادتا ةمامالل طرششب تسيل ةمصعأانالو مهلع جورالا نوربالورهنذاب دايعالاو عنب

 ةيالولالها نم سيل قسافلانا ةلئسملا لصاو ريماو :ضاق::لك اذكو قبيفلاب لزعني مامالانا هللادج ر يعفاس

 ميما ىتح ةيالولا لها نم وه هللادجر ةفينحىلا دنعو هريغل فيكف هسفنب رظننال هنالو هللاغتتو قال

 .نا قرفلاو مامالا ف الحث قسفلاب لزعن ىضاقلانا ةيعفاشلابةكىف روطسلاو ةريغَصلا هتنباعيوزت قسافلا تأ

 هناةثالثلا ,ايعلا نم رداونلا ةياورىفو ىضاقلا فالح ةكوشلان م هلال ةنثفلا ةراثا هريغ بصن بوجوو هلذ 4

 رلقلا نال فلاب لزعنب لدع وهو دلقولو حصن ءادتبا قسافلادلق اذا خاشلا شعب لاقو قسافلا هاضق 2
 هلناوىثتراامىف هؤاضق ذفني ال ىثترا اذاهنا ىلع اوعجا ناهضاق ىواقىفو اهنودن هناضش ضرب م هتلادع ٠ جس ظ

 اذا ناضخاق ىئواتف ىفاضيا رك دو*همالكى هنا ءواضقذفنال ىضقولو .انضاق ريصبال ةوشرلاب ءاضق ىمداقلا ذا اذ ذأ

 ,ءؤاضف ذفن دقن كالذ ىضاقلا ملعب منا لغفف ىضاقلادنع ىثارلا نيعبل هئاوعا ضعوا هئاكوا ئضاقلادلو

 ىا'( روجو ) ةريغص



 ةلغشلا هذه قيقح مامتو همالكى هت ا ادودرم هؤاضق ناككلذ ىضاقلا رعناو ضبقامدر ىشت ملا لعن اكو

 ّدلفو)هيهاوتل كرات ءسماوأب متاقىلاعتهللقتمىا ةدحوملا حجت رب لكفلخ ةالصلا) مصب ىا(زوجيو)ىواتفلا
 الإ لل نولصي اوناك دمالا ءالغ نالو رجافو نب لك فلخ .اولص .مالسلاه يلع هلوفل ربلا دضب. ناكن هوه
 ءاركلا ىلع لو مست عدتبملافلخ ةالصلانع عنملانم فلسلاضعب نعلقنامو ريكت ريغنم عدبلاو ءاوهالال هاو
 داءاذاماو رفكلا دح ىلا ةعدبلاو قسفلا دؤيمل اذا اذه عدتملاو قسافلا فاخ ةالصلا ةهاركف مالكالذا
 ا «نابحي مامالانال رجافوربلك فلخ ةالصلاز وال ضفاورلاتلاةو:ةالصلازاوج مدع مالك الف
 اعالا ىلعاتاماذا رجافو رب لك ىلعىا (هيلعىلصيو) ىنازاتفتلا هركذ. فلسلا لمعو ةنسلا هتفلاخل لطاياذهانلق
 ارفاملا مث لوقا * هحرشت ىف نيدلادعسىفاك ةلبقلا لهانم تامن» ىلع ةالصلا اوعدتالمالسلا هيلع هلوقلو عامجالل
 اهامالاو ,ةوبتلا وداعملاولاعفالا وت افصلا وت اذلا ثحابمنم . مالكلا اع دصاقم نم لضافلا فلؤملاو لماكلا .فنصملا

 !اهب زيغ ىتلا لئاسملا نم ذبن ىلع 707ج هيبنلال واحة عاج اودنسلا لها قيرطو مالسالا لهانوناق ىلع

 | عاتلا ضمبلئسودالبلاودابما تناكدلولو ىزواجتم ىسفناتلعجو ل ىنالمامالاى الا || ©... ممديخ نع
 اال يو اسال أدلت هةرصت ل ءامدلا نمطقق دج وشل لبقاهتلا كالا قولنا 0 هب

 | افلخةالسلازوجتوإط هضراوف ةللالظ ىا *ىفهتا ناطلسلا اوبسنال اضيا عماجلا || ” (0 0
 َ نكلاه ريغ و ةعجملا ىف جاخخلاب نوددقنا وناك فلسلاناف حلاص ىاءابلا مب رجافور لك 0 00

 | نالجر قسافلاةماماءركتوةصاليخاىف لاق« قسافلا ةماماةهارك ىفانبالزا وحلا لصا 0 4
 | اًواسا دق رخآآلا ددسما لها مدقفأرقا امهدحا ناالا ءاوس حالصلاو ةفعلا ىف 0 : 0

 أ نال ضفاورال افالخ هتماما موقلا هركنا لضافلادوجو دنع لوضفملا ةءءاما هركت |[ 20. 59 1 0
 : : . .: زوحن و لاقف داقعلاب
 | ,لوصالاىف لئاسملا,ذه نيذج دروا امناو مهدنع اموصعم نوكينا بجي مامالا 00 0

 ",لوصالانم اهلعجو نيفلاخملا ءالؤه لثملادر ةيلمعلا عورفلانم اهناعم ةيداقتعالا 9 0

 | ءوضولاضقننم ةليلو اموب «# رضحلاىف نيفيللاىلع محل ازوجيو هيلعىلصيو 3 ا 3

 || لا باتك ىلع ةدايز هنوكل ةعيسشمل انالخ ثاذك اييلايلو مايا هثالث هيرفسلاووظ || مى
 آو ةروهتس موال نوكانضاشم تنتادقو -داختالا رابحي _ويرسإ| © تنم "+ عوضولا
 00000 ا لح رثكالا فاحأ ىرتلا نايح ىملا راونم لسقنم لور || ككل ةلدالل ”نيلنجزلا
 | نفعل لح نا لاقف ةعاجلاو ةنسلا لها نع سنا لكس داقعلا حرش ىفو || < اوتمنوكي تداكاهنا
 امسسسسال ه.قحلا امو( رضحلاىف)
 حن :الو) ىصاعلاو عئاطلا هفىوتس اهلايلو مايا ةثالث ةالصلاهف رصقت ىذلا ( رفسلا)ىف 22 ةللواموب

 || لع ةدايز هيفنال نيفللاىلع محملا زوحيال ةعيشلاتلاقو + ىصاعلاف ىعفانشا) اذالخ هللادجر ةفتحىادتع

 (|(كبس رب اوحيسماو ىلاعت هلوقب الالدتسا نايرعلا لجرلاىلع نوح« مرهف زوحيال وهو ذاحآلازابخاب باتكلا
 افلا ىلع جدلا نع هنع ىلاعت هللاىضر ىلعلئس ةروهثملارابخالاب ةرئاج باتكلا ىلع ةدايزلاانلق + كلجراو
 "السلا هيلع .هللا ل وسر نع هنعهللا ىضر رككوناىورو ميقملل ةللواموب رفاسلل نهيلايلو ماياةثالثمللال وسر لعج لاف

 | ٠١ ارتب لاو » اههيلع عينا ةظظديفغي سيلفريطت اذاةليلو اموبمبقللو نهيلايلو ماياةثالث رفاسلل صخر هنا
 . ف هيف ىنءاج ىتح حملابتلقام هللادجر ةفشحوبا لاقاذهلو نيفملنا ىلع محلا ن ورب ةباحصأا نمارغن نيعبستكرذا

| 

 ,اوتلا زيح ىف هيفتءاج ىتلاراثالا نالنيفملا ىلع حلا ىربال نم. ىلع رفكلا فاخا هللا دج-ر ىحركلالاق + راهنلاءوض
 يملا بحننالاقفةعاجلا ودنسلا لها نع لامن, سنا لئسىتح ةعدبلا لها نم وهف نيفيلل | ىلع محسملا ىربال نم ةلجبايو



 ادحانا تلعام هللا هجر ءاطع لاقو * ىنازاتفتلا دعسل ٌئاقعلا حرش ىفاك نيفمللا .ىلع محسمتو نينتملا ىف نعطنالإ |

 اوصسماو ىلاعتهلوق رهاظنء باوإجلاو انايرع ىنعب نيمدقلا ىلع حسم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .باصص/نل
 اذه مهل وةك ةرواجملا ىلعرلا لح وهو ليوأتلا نم دبالف بصنلا ةءارقن ضراعم هنارملاب مكلجر او. مكس ظ

 ريصملاب جيف, ةروهشملا ننسال قفاوملاهنال رورجلاو راجلا لم ىلع للاب بصنلا ليوأتنمهىلوا اذهوبرخ سرق

 نم باقعالل ليو مالسلا هيلع لاقو * نيلجرلا لسغ ىلع نوقفنم هللالوسر ءوضو فصو نم .عيجج نال ُهِ
 نيمكح ىلع نيتءارقلا ليزنتو ةيآآلا ماكحا ىلا :نوزكالا بهذ ىربععلالاةو«ىراضلا حرش ىف هقيقدتو هقيقحت مامتووأ

 لمجفءاملاىف بييذ وا رمت ذب, ناوهو (اركسم نكي نار جلا ذيدن مرحبالو) قيفوتلا ىف فذعلل محسملاو لجرلل كن 1324 دعو اك هفضل هه شلل
 م روخلا ىناوآ رازجلا تناك امل مالسالا أديفف كلذ نع ىهن هناكو عافقلا ىف اك غدل هيف ثدحف كنائاتو هان

 ةمرحن لوقلا ناف اركسم راصو دتشا اذا امفالخح اذهو ضفاورال افالخ ةنسلال ها دعاوق نم هعيرت مدعف
 ردصيف رك ذو+نيدلادعسل دئاقعلا حرش ىفاك ةعاجلاوةنسلا لها نم سه 9/5 زقهح ريثك هيلابهذامت هريثكو هلل

 1 . صوب - ةاثلع 505 َّ 7 : : 0 : مرحالو» نيمامالا فخ ةالصلاو نيمامالا ىلع جورتاكرتو نينورقملا لغو بهذ. ىتج بنعلا ءاموعمب نيردفلا تا ودعوسلا ونيتداهشلانعئلاسءالاو نيفلعا معضو نيتلبقلا ْ

 ل اي رمل ف 6 مهل عفن مهنع مهتقدصو تاومالل ءابحالا ءامد فوه | جشأادنع ثلثلا لحامماو ةيفقفلا ةيرمثا ف ليبضفتلا و تاذدنم مص هنا هج ركشم نكي هاإلا نيالا لكل _2 0 دنا « .ءءااع ا 5 2 ءا 1 8 2 : 0 4 . || بذحت بيزلا وا رقلاقلي ناب اهذيبنو راخ نم ءاناىهو ةرجعجج «رجلاذينلا
 هيهلش لول قرا زيبرا ل هلوتلا وتم هال وفا نا زيدا رو ري يدرب |... دلسد راع واج ولاا وكل وي نا توا ةقديعيل يتصل للا

 م كا ءاجاةالش كبك ءامدلااماو«موصلاو ةالصلاكرماو ديلاملا ةدابعلا ريغ ىف زوحيال
 لاقت ريكلا ايليا باذعلا عفرب ىلاعت هللاناف ديرك ىلع |ىماذا معتملاو ملاعلانا ثيدحتنم انه ركذامو ١
 ذل لاق هوك "نضال ىراقلا ىلع لاقف ُكاقملا حرش ىف ا ىّرفم امون نيعبرا ةيرقلا كلت ةربقم نع |
 اياؤ 10 انآ كناع ناريغلا نع ىبطرقلا نع رودصلا حرمش نع لقنو هل لصاال لالجلا ظفايللا نع
 فهثال الزاتق نيب ]إ هلاوركيف دعبيالو ةجرلا هقحت كيذلو عاتسالا باوث تيللو ىراقلل ةءارقلا باوثا
 ماعطلا رارتسال نالح ارقلا نم هيلا ىدهيام راوث هقحليو اعم ع ةسالاو ةءارقلا باوث نا ةءارقلا نم هيلا باوث هقحلي اسالاو ةءارقلا باوث هقن نا

 ىهلتلا.دنصق اذا اماو ىوقتلا دصق اذا اهث فالمللا نا مف ىهلتلاو روجفلل نوبرشي اننامز ىف شانلا

 ىا 6 مهنع ) ءايحالا ةقدص ىا ( مهتقدصو تاومالل ءايحالا ءامد ىو ) ام«*الك ىهتنا قاشتالاب
 ىف اصوصخ تثاومالل ءامدلا نم حاملا ثيداحالا ىف درو امل تاومالل ىا ( مهل عفن )'تاؤمالا ن

 ىلصي تيمنمام مالسلاه يلع لاقو +ىنعمهلناكامل هيفعفن تاومالل نكي ملولف فاسلا تثراوت دقو: ةزانطا ا
 دعسما نا هللالو سراي لاق هنا ةدابع نب دعسنعو ديف اوعقشالا هلنوعفشب مهلك ئام نوغلبب نيليسملا نم نما" ه
 ءالبلادرب ءامدلا سو ديلعدللاىبص لاقو «دعسمتال هذهلاقو ارب رفخل ءاملا مالسلاهيلع لاقل ضفا ةقدنصلاى اف ت
 باذعلا عفرب ىلاعت هللاناف ةيرق ىلع !ساذا رمتلاو ملاعلانا مسو هيلع هللا لص لاقو «برلا بضغ *ىلت ةقدص
 رورملا درحم ناكاذاف ةيلتسكلا ةيشاطاىف ركذو نيدلادعسل داقعلا ح رشف اك اموبنيعبرا: ةيرقلا تالت ةربقم

 تابلا اذه ىف لصالانازعا + همالك ىهتتا لضفلاب لئاقال هناىلع اعفار ان وكبناب ىلوا لاهتبالاو عومضتلاف |
 ةءارق وا ةقدص وا اوا اموص وا تناك ةالص ةعانلاو ةن_بلالهادنع هريغل هلع باوث لعن ا هلناسلا



 و كلذ هلسيل ةلزتعمللا تلافو + هعفش و 'تنملانلا كلذ لصيو ربلاعاونا عبج -نم كالذربغ ىلا راكذالاوا نر

 كلامو ىفاشلالاقو + هب ملا ىرب فوس هيعسناو ىعسامالا ناسنالل سيلناو +ىلاعت هلوقل هعقنالو هلال صب

 رفلا ةءارقو موصلاو ةالصلاك تاءاطلانه هريغ ىف زوحالو محا ىفو ةيلاملا ةدابعلاو ةقدصلاىف كلذ زوحم

 اًئالثلا ةثالاو فلسلا روهمجل تيلل ةءارقلا باوث لوصو ىف اوفلتخا مهنا رعا مث + قامركلا هركذ هربغو

 باحاو +ىعسامالاناسنالل سيلناو *ىلاعت هلوشب الدتسم هللادج-ر ىعفاشلا ماما كلذىف فلاخو لوصولا ىلع

 ْ درذ مهب انقل نامناب مهتبرذ مهتعبلا و اونمآنيذلاو ىلاعتهلوقتل خوسنم اهنا اهدحا + هجواب هب "الا نع نولوالا

 5 ةمالاءذه اماف مالح لاامهيلع ىسومموقو مهارإا موس ةصاخ اهنا ىناثلا + ءابالاح الصب ةنطلا ءانبنالا لخدا

 ١ و ىعسام هلف نءؤملااماو رفاكلا انه ناسنالانم دارملازا ثلاثلا + هنعهللاىضر همركع هلاق اهل ىعسامو تعسام
 سهلا هانيزينا ُرراَعَف لضفلاباب نماماف لدعلا قرط نم ىعسامالا ناسنالل سيلعبارلا *سنانبا عيب رلا هلاق هل ىعس
 اولدتناو ىعسامالا ناسسنالا ىلع سيلىاىلع ىنعمب ناسنالا فماللانا سماها *لضفلانب نيسح هلق ءاشام
 ُ هوك ناب هباوتلال هني قرفال هنافىتدعلاو جححاو موصلاو ةقدصلاو ءامدلا نم مدقتام ىلع س انقلاب لوصولا
 نا ىلعل دي .اهعومجسن ةفيعض تنام يا هواه رك دا ”آالاثيداحالابو ةءارق وا ءامد وا فقو وأ ةقدص وا َح

 ُكاذناكفريكت ريغنم هاتوا نؤرقبو ه7. ف»- نوعمتحي رصع لكىف اولازام نيلسلا نابو الصا كلذل

 | انو شقا تيوتعدملا ودك دصخخا رابخالبتبات#ق حسنك امالا لضفوإف || 6 كل 2 ماع
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 لإ دلل دجاسم ةقالثلالا لاحرلا دشنال سو هيلع ىلاعت هللالص هلوقا ةثالثا ا

 5 ىف اذك ىلبنحلا
 ا ا لس ظالوسرشلأ لة تعقا ىند رمنعو 1 و 6 3 5 ل

 .[| :قاقف كلذنع ليربجل أسف ىرداال لاقف سم عاقبلا او ييخ عافبلا ّىا ٍلسوديلع هللا * ىل وب 3 3
 ١ رلا فلاققاوسالا غاقبلا شو دجاسملا غاقبلا ريخ لاقف هل سف كير لس هللاقف ىرداال 0 1 0
 لك ضي تاولطا نا :اودزيلا لوصا ىفو. لامكلا :نم ىرداال نإ رثالا: اذ. احم َى هنع هللا در نع
 0 ا نصا قو لاعج نع ىردلال نارالال ما رباقملا ىلع م نم اوف سم

 750 6لثسامأل 2 ددعب رجالانم  ىطعا تاومالل اهرجا بهوهمت ةرم ةرششع ىدحا دحا هللاوه لق أرقو
 لاعت لاق ةج-رلا هقحلت كاذلو عامتسالا باوث قلو ىراقال ةءارقلا باوث نا ليق دقو ىطرقلالاق *تاومالا

 0 نإ ل ا هلاوبتتا نارقلا ”ىرق اذاو

 و  نيوزقو 2 اة وهو ماشلاو سدقملا تيبو ةندملاو و تا 5 ( ىتح نكامالا
 .دججسملادجاسم ةل ةثالث ىلا الا لاحرلادشنال مالسلاهيلعلاق اذه ىدح-مو ىصقالادجسمو مار ادجصتمو ةفوكلا

 ٠ ا آلاو رابخالاىف دروام كلذ ريغ ىلا بجر رهشو ءاروشاءموبو دايعالاو عم اماياو مري ار هشاو ثيدلا مارملا
 0 هنعاللاى ضر باطمخانب رعنعو ءانمآ ةمايقلاموب ىلاعت هلللاهثعب نيم را ادحاب تامنم ه لسو هيلع هللا لص لاق

 ةثاذ نع قيارع ليف ىئرداال: لاقف رت عاقبلا ”ىاوريخ عاقبلا ىا اس ويطلع هللا ىلص هللا ل وسر تلئس

 مايالاديس ةعجلاموب مالسلا هيلع لاقو +قاوسألا عاقبلا ريثو دجاسملاعاقبلا ريخلاقف هلأسف كيرلس هللاقف ىرداال

 بج لاقوهتنا هؤموصف مكلبق ناكىن دبع ءاروثاءمون مالسلاهيلع لاقو «رطفلاموبو ىصخضالاموب هللادنع اهبظعاو

 / هيفوةرفغملاب نحوصخم.هنالاق هللارهُش بجر كاوقىنعءام هللا وسرايليقىتما رهشناضمروىرهش نابعشو هللا رهش

 نك امالا ص خ امناؤ ةفبرسشلا ثيداحالا نم ثالذ ريغىلاهنادعا نمهءايل واذفنا هيفو ا .دناىلع هللا بات هيفوءامدلا نقح

 امئاو نكءامالا ىف .لضفال نا معز نم ىلع ادر سانجالا رئاس دارفا يف ىرحي ىفاضالا لضفلا نا 3 لضفلاب



 لضفا ملعلاو) نيكملاب ناكللا 3 1

 نعمزابتماو ناسك

 ةرطفل اوائيدلا ولاوار ادلا م 4 هد ا 0 ددق لقعلا 500 دوصقملاك | |

 هللالاقاذلو رفحخف لقعلا دوحو عم هنافصو ىلاعت هنا ذل اس لهملا اماو ةيلصالا أ ١

 ىوتسيله لقو * تاجرد علا اونوا نيذلاو مكم اونمآ نيذلا هللا عفرب + ىلاعت |

 نسما ىف مهتدعاق ىلع ءان كالذلعل ةلزتعلل انالخ نولعإال نيذلاو 0 نيذلا |

 ضعب لقعلا ليقو صعب دنع لقعلا وه معلا ناب ىف معلا ع نَء ليقو نييلقعلا 0

 لافطاو ب مهفاف تامواعملا قّداقح نه امزمم ةو5 وه ليقو ىرورضلا )

 فياكتلا مدعلوا ةيمالسالا ةيلصالا ةرطفلا ةيعبتل# دنا ىف مهأىردال 0

 روهجلا كهذه وه آم” نيدلاولا ةيعبتل 2 رانلاف 2 ىرعش الا بهذم وه - ٌ

 رايتخالا ىف لاقءامففقوتىتلاةيناْعْلا دحاوه ورظعالا مامالابهذم ةيرادلا مدعو

 ا نود 3 دل ا نغلا رؤد ( ١ ) نامثىف ةفينح وبأ فقوت

 لئالاف (6) رالاو م هلا ىف نك رشلا لافطا ( ؛) ءاينالا مأ لضنا ةككالملا
 6 (07 )نانا 0 ى“ .(5 0 تيطب سه ع ءءلاو ةلالطا رقبلاو ةلالطلا

 نءلقنو *صقن. دقو هذهىلع دازيبدقو رهدلا ريسفت نماثلا ىثنا مأركذأ لكس

 مادخ ( ؟ ( ةنللاىق ( | 2 اضا لاوفا 4 .امع نيك رشثملالافطا ىف ىطو.سال عشونلا

 نون“ ( ه ) ىلاعت هللا ةّئيشمىف (1) ةنللاو رانلا ني خزربىف(* )ةنملا لها

 ىووتلا نع لعن ىناودنا نكل فقوا )م( رانا 608 ابا رت نوريصي(:):رخآلا ىف

 بذعيال هللانا معا ىنا نسملا نب دج نع ىورام هذيؤيو ةنملا ىف مهنا ميا
 كفوا وك ميتا نمل تادعذلب ناتلاف لاف نم لا اذهل

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق اهتلج نم بهاذملا هذه لها اه كشع 0 ةلدالا ضراهعتل

 ىرخا رزو ةارازاق رز هلق 9 ىلاعت هللا لاقو تنذالب باذعلا مدع تمع*دقو

 5 فيك لكشملا ىثاللا ةعباسلاو + اه بيطيىت» ةلالجلاةرقبلا ةسداسلاو ©

 هفالخ با: كلاردص ىف انمدقدقو هلوصحل ةليس و لقعلا ودوصقملا هنال (لقعلا نم

 لها دار نؤكي نا ىغش نكل ,هدنع بج ومهنال را نفل اضن لوبلا ةلزيءاادنعو « لها لصاو سا لقعلانا َر

 ةناسنأو ال ف يكف هضا ىعانم ضعزعلاو رهوج هنال لقعلا هءاضفا ىف كشالفالا ولقعلاب نوزملا اعلاه معلا

 لقعلا نم هيلعمرك ١ اقلخ ىلاعت هللا قلخام مالسلا هيلع هلوق هديؤبلةعلاب وهامتانا ويملا راس ْء

 1 معا لاقو عقاوال قباطملامزاملا داقتعالا وهلبق و«ههنكت ءيثلاكارداوه علال وقنف اذه ررقن اذاو#

 اهبىتلاةيئاسنالا سفنلابة م اًقلادك ردملاةوةلاوه ل قءلا وىناثلا نم صخا 1 ل لوالاو لقعلا ىف ىلا ةروم :

 رسثشلاو ريالا نيب قرش

 ليقو + رضلاو عنلاو
 لوبقل ةيِبملا ةوقلا وه

 لقعلا لبقو + مولعلا
 هللا هقلخ ”ىذم رهوج

 لعجو غامدلا ىف ىلاعت

 انركذ اك بلقلا ىف هرون
 تاتكلا ةجابد ف

 6 نيكرسثملا لافطاو )

 قرلتبلا لق نجوا
 اينبم ةمضصلاب (ىردال)
 لعافال نوالابوال ودل

 نيد>وملا رشاعم ىأ

 لبق مهلول (هن اى ,هأ)

 هبمزجو فيلكتلاو غوأبلا
 ( رانلاىفمأ ) ىرعثالا

 روهماو مهل و صاب مهلاقاملا

 قااك :عاشالا نم: ئا

 قع ىوالل ادم حرش
 ةياردلا مدعو لوالا

 مامالاباوجوه مهتلاخ
 مهنع لكس ا مظمالا

 اذا. ةلدالا !,ضراتعتل

 اثيدح وامب دق بف ءالعلا فانخا عش وتلاباتكىفىطويسلا لاق (ل "5 ةقبر. ) «ىلوا مهنعت وكسلاف هيف سائلا فلتخ |

 من اعاد «رانلاو هنا نيب خذربف مهناثلاثلاو 1 هنا لها مد مهنا قابلا «ةنللا ىف مهنا اهدحالاوقادسا#

 عباسلاو «ابارثنوريصي مهنا سداسلاو + ةرخ الاى نون مهنا س هاحلا و +ىلاعت هللا ةيش.»

 ا ركئم رهدلا ةيئاثلاو «٠ ناتمللاتقوىلوالا+لئاسم ةيئامئىف ةفدنح وبامامالا فقوتليق « هءالكىهتتا فقولا نماثلاو'

 نعم ريصي ىتم بلكلا ةسماخلاو * المأرانلا لخدب له نيكسثملالافطا ةعبارلاو + ءايسنالامأ لضفا ةكئالملا ةثلاثلاو#

 ماب ”الاعم "نا اى مهنا

 بنذالب ادحا بذعبال هللانا منعا ىلا قسحلا 3 ده لاقو + ىرودقلاح رشىف ىدادملا 0 راخلا رؤ-



 مي<© اوه ةظفح ىلع رهضعب لاقةظفح ىلع َّك مهضعب لاق ةظفح مولع له رافكنلا ىف سانلا فلتخا (ةظفحةرفكلاو)
 ةيونزغلا دئاقعلا فاك «نولعفتامن ولعب نييتاكاما رك نيظفاحل مكيلع ناو نيدلاب نوبذكتلب الك مهقحىف ىلاعتهلوقل
 ىلع هللاوءاشي نم ب ذعيو ءاشي نأ رفغي ناسنالا هلءشامم ملاع هللانال ةظفملاو ةكنالملان«”ىشب اياعسيل ةلزتعملاتلاقو

 (,ناعالابجف صوصنلا ىف دراوهلالو راكتالادنعةمايقلامون ىيلع جن وكيل لع لكوبامتا باوملاو *«ريدق 'ىثلك

 مودعملا و) ليوطتلا و بانطالا نم اف وخ هي 5 مح هانكرت ليصفتو قيقحن انههوسايقلا و لقعلا انا نك ناو

 حابصلا فلة( يدب سيل
 لك نع ةرابع ةغل'ىثلا

 هاجر انيحاس[ وحول

 لاوكالاع - مخاربرو

 قوعوم] اش تلقك
 ةرابع”ىشثلا دئاقعلا حرش

 جراخلا ىف تناثلا َنَع

 ىلا نع ةرابعمودعملا و
 هجرادنا نكمي الف هيف

 ةلزتعملل افالخ ىلا تحت
 *"ىش نكملا مودعملا ناف

 مهدنع جراخلاىف تنال

 وهف مدتملا مودعملا اماو

 ةيثيشلا مدعيف هيلع قفتم
 بغارلا مامالا لاق «ىهتنا
 تادرفملا ف ىتاهذصالا

 عح2اىذلاوه ”ىشذلا لق

 دنعو هنع ربح و دنا

 مساوه نيكل ريثك

 نلمس ذا ىلا لرقم

 عّشبو هريغو ىلاعتهللا ىف

 مودعملاو دو>وملا ىلع

 <ىدلا مهاضعب دنعو

 طقف دوجوا|نع ةرابع
 اذاو ءاش ردصم هلصاو

 هانعف هنىلاعت هللافصو

 ىث ىالقىلاعتهلوةلوالا ىلعف ”ىملاهانعفه ريغ فص واذا وىباشلا

 أ + ىلاعت هلوقل مدا ىنب لامعا مهطبض و مهظفاح ظفاح عج 6 ةظفح ةرفكللو 9
 مهل سيل ليقو +ديتع بيقر ةيدلالا لوق نم ظفايام هلوقو * نيظفالل م ىلع ناو |

 00 ومهيلع لرجدلا وةلادعلا لاك راهظا ةدئافلا ةل> نم انلق + افلا دما دلطتح ظ

 || ليلدلاب ىلقنلا بلطملا ف جاجحاو صن ةلباقم ايار كلدناو ةمدللا و هم اانا“

 أ ككل نكم صا تعقو نأ بجاو اهرهاظ ىلع صوصنلا لجو ىلقعلا

 ا 5 مودعملاو تداث ”ىثلا 3 0 ىثب سد ل مودءملاو 2 كلذ ناكما قف

 ا سيل عنتملاف ,هدنع جراما ىف تباث مودعملا نكملا ذا ةلزتعلل افالخ تباثب
 ا 0 واسم هنولعجي مهنالابضبإا عنتملا ىلع قدصي ءامكملا دنعلعل اقافتا
 هيرو اعينأ نكمام هدب ل ىف عنتممو نكعو بجاووىلا دنا نوهسعسو

 00000 عودنا قلطمو دوجولا ىلع هلوعش بغارلا 0

 | مدعب هيلع دروا ام عفدنيف ىناشلا ىتعم نكل ىلاعت هللاىلع قلطيو نيملكتلا ن

 ا فداّرلا ل محو ىلاعت كلئأ ىلع أهق الطا رو ىلا ىشملا ءائساإلا ٠

 || مده مع ”ىرهتسةللاو انك دكا وحبدرب نارقلاىف هعوقو د رح تاوملاو +دير رملاب |

 0 تاب قمم هنوكف عازتلانا لعاهلمأتف ىلاعت هيلع ”ىزهتسملاوحت قالطا |
 [| ”ىئةعاسلا ةلزازنا « ىلاعت هلوقلمحب هيلعو ازاحم مودعلا ىلع هقالطاب نولئا
 ا ةلزتعملا جامحا لممضيف الثم ىلوالا زاحلاب هاندرااذا ا انها امناو * مظع

 ظ هققحم ةياغلوا هلوصح نيح ادوجوم نوت كلاب هنع بيجاام لصاح اذه لعل

 أ

 ا

 0200 ل

 نم هنوك

 ىنعم هنوك لصالانا درب نكل ىلاعت هلعىف لاملاىف ققحم هناوا لاملاف ققحلاك
 0 نع لقنلا ىلع فقوتيف ةيوغللا ةقيقللا ديرا ناف هفالخ زاحملاو ايقيقح

 أ[ دنع ردابتب ثيح ىنعملا اذه ىف هلامعتسا كب _ ةيحالطصالا ناو مهبتكوا

 ا دنع عئاصلا ليطعتو ءايشالا مدق موزل فقالا ا لق مهفاف 0 قالطالا

 |١ ىوانما نع « رحسلاو ل يك الذالاو ةيرهدلا بهذم وهاك ايش مودعملا نوك
 . روهثملافةسج وه ليقةريبكوا رفك امام رحمةلوانمنعق راح ةربرش سفن نايناوه
 ' ىلاعت هللا لص ىننلا ىلع هعوق وك # عقا وه مكطلا ةذبعشلات ا ريطقلملا ةيقرلا جي رينلا

 .ةلزتمل ةالخ قبس نانزوعملا لزنىتح رهشاة عبس ىلارق“ا هنالبق ىتح سو هيلع |

 (ضفاورلاو) هللا ىلاعت هل وةىناثلاىلعوةداهش ربك 7

 تاو هببس حما لكل صتخم عرشلا ف عىف رسل اظفا ىزارلا مامالا لاق( عقا و رحسلا و )هم الك انه ىلا 'ىث لكقلاخ
 الما 0 هنأ هلليح داكىح > [سوديلع ىل اعت هللا ىبص ىنلار م“دقو عادخلاوهبوقلا ىر#<ىرجي و هتقيقح ريغ ىلع

 هج رضتساؤ كاذب هاربخاو مانملاىؤفهيلع ناكلملا لزنىتح رهش اس وحنا روحسم لسو هيلع هللا ىلص قبو نيم اناني

 ْ باتكلا مملع ةحلاوضفاورلاو ةلزتعملاءركتاو بهاوملافاكهنع كفنافناثذوءملا لزتهيفو هنعىلاعت هللاىذر ىلع



 تاريطقلملا اهنمو ةيقراااهنمو جيري اهنمو مدلطلا اهنم روريثملاف عاونا سن وهو مهلبق لصاحلا عاججالا وذسلاو
 قفو ىلع ىلاعت هللالمفوه لكلابيقع لصاحلا ريثأتلانابهذملاو قيفوتلاف روكذم اهقيقحت مامتو ةذبعشلااهنمؤ |

 ىهو نيعلاب هباصا ىا انيع هليعي هلام لاب (ةزئاج نيعلاةباصاو) هللاوهالا 5 ةمكملا هجوو هثداععا
 رظانلا نا نيعلا ةباصا هجواولاق ىمالل هنا_سحسا دنع سه ؟مم هس ةثيمللا هسفننع لصفة يعم ءاز

 ل دي بجو يسب يبو سس عج

  هلابقطانلا باتكلا انلو هل ةقيقحالبتالايملاو ماهوالا ىلع مهل ىف ضفاورلاو
 ىل اعل هللا ىلص ىتنلا ه2 روسلاو هحوزو ءرملا نيب قرش هلاو 00 معشام

 هسفنىف نكم ما هنال «ةزئاج نيعلا ةباصاوإ فلاخلا لبق عاجالاو رسو هيلع |[

 ىاقلاحلا لزتست ق> نيعلا ؛-و هلع ىلاعت هللاىلد هلوق وح قداصلا ةيربخاو

 نبعلا هتقبسل ردقلا قياس ”ىش ناكولو ىقح نبعلا رخآ ثيدح ىفو *+ىلاعلا لبطلا

 اولمدغاف ملسغتسا اذاو نيعلا هقبسلهل ردقملا هناوالبق ءؤانفو“ىش لاوز نال ىنعي |[

 هرازا تهتامو هفارطا لسغنئامهنا مهت نمت نويعملا بلط اذا ىنعي نئاعال باطخ

 ذخؤياكهيهارسس قايرتنال ابوجو ليقوابدن كلذ نئاعلا لعفيلف هيلعدنلاسغ بصيل |]
 كلذ عفنبال ميقلانبا لاق كلذل ءافطا لاستغالا ىف هنم كلذ جالع ذخؤي اهل نم

 نءاعلا نيع نم ثعبلت ةيعملا ةوقلانادهجوىف ءامكلا لاق ةب رحل لعشب نأ الو ركنملل |||

 ىلادث م ريغ ةفيطل رهاوج ثعبتنا دعس الو ليو كلهيف الاموا اسفن نيعملا ىلا

 ناطيشلا اه ريضحي قح نيعلا ثيدح نم موهفملاوىلاعت هللا قل كلهيف نبعملا

 مدا نبا دسحو هللاىلا عوجر الب ناطيشلا بامعا ببسلا نا مدآ نبا دسحو

 لكلا ةلخادم نم نال عنم ضعب نع لهن + هيي * ىلاعتهللا نع هتلفغب

 حت وهو ىوونلا لاق لاملا تدب نم ريقفلا ةقفنو ىلوا لب موذحلاك هتبب موزلو

 بوجو اوبثر ةيعفاشلا ءاهقفو هفال- < حرصت هريغ نع فرعيالو نيعتم

 ثيداحالا هذه رهاظب كلذ دعبت سيالو لوقا ءاهل فلتا نم ىلع نامضلا |

 نبا جرخا + ةدئاف + ردقلا لما لخدتو ربقلالجرلا لخدن نيعلا ثيدح ايس |
 نئاعلان الف نم كتقان ظفحا هلليقنيح الع هلليدسال لاق ىجانلاديعسنا رك ايف

 سباق باهشو سباح سبح هللامسب لاقف هيلع فقوف ربخاف تبرطضاف اهناعف
 هلامىفو قيشر هيولكو هدك ىلعو هبلاسانلابحا ىلعو هيلع ناعلانبع تددر
 ةقانلا تلسو اعلا انقدح تجرذف ديلا روطف نم ىرتله رصبلا عجراف قيلي
 نيعلاتباص |نيح ليقو+هحرشو ريغصلا عماد نم اهحورشو ثيداحالانم ركذام |

 ىهو تايلكلا ءذهب ذيوعتلاىنلا ليث اربج لع اههنعىلاعت هللا ىذر نيسللاو نسحلا |

 0 و 1 مهلا فام تاراسملا تاوعدلاو تاماتلا تاماكلاو عدقلا نملاو مظعلا ناطاسلا اذ مهلا

 هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا امهل اهلاقف سنالانيعاو نجلا سفنانم نيسملاونسالا
 ةرفح ديوستب يما هلا هنعىلاعتهللاىضر نامع نع ةعرسشلا ىف و+نابعلي اماقف إس و

 ريشا نيعملا هءلستغيل هوضولاو لسغلابنئاعلا ما اضيا هنع هيف وحلم ىصنقذ |[
 دس

 مجري ملو*ىثىلا رطناذا

 ةيؤر ىلاو ىلاعت هللاىلا
 هسفن ىف هئسحسا وهعنص

 روظنملا ىف هللا ثدح ذق

 ىلع هرظن ةيانحب ةلع

 لوقبل دايعاإءالتا ةلفغلا

 لاقت داؤم هنا قفا
 هريسغ نم نظي هريغو
 مل“ لالا دحاوف
 لاقو كالملا نب اهرك ذابدس

 هع نإ كش نما
 هديؤدو ةيصاخللاب نيعلا

 رظنلا مالسلا هيلع هلوق
 ماكتب نمل عود يوك
 نوكيدق رظنلاناف سالبا
 هلاروظامللاقحىق ةجر

 مالسلا يلعءايدنالا رظنك

 مب ءالصلاو ءايلوالاو

 من وكي دقو ةقفشلا

 دسالال ها رظنكهقح ىف

 سوفنلاباهصاو لذلاو

 ةياطيشلا ةةيصلا ةثيبلا

 لضلاو دسملا نيعب
 هنم ىرسيف ثباناو

 هضريث ىونع» مس هيلا
 تئاحم انههو هكلهي وا

 ةيشهلا راسنا و ةيفتك
 نعو +ماقملا اذهب قيلتال
 هنعىلاعت هللا ىضر ىلع

 نيسللاونسملالاقذ كهجوىف ءاراىذلاْغلا اذهامد#ءايلاقفاتهم هفقاوف مالسلا هيلع ىنلا ىتامالسلا هيلع لب
 2 20 ش

 نيعاونإلا سفنا نمنيسملاون.للا فامتايادتسملا تاوعدلاوتاماتلاتامأكااو ميركلاهجولاو مبدقلانملا وميظعلا|



 مفيلعلاقو» ةيعدالا باتكى ىناطسلا نو رلادب 2 هب دن نين نايعأي اما 5 دلع هللا ىلص ىنلااهل لاقفسنالا

 ؟نيعلا عف ديا و مالسالا ةعرسش ىف وءردقلا لجاورقلا لحرلالخدن نيعلانا ليقو + قلادلا لزئتست امالي قدح نيعلا م السلا

 اًلولاقهنقذةرفح ىاورن 0 هبيصت رع اهتاون 0 0 ىأَودن 2 ل ناىورام

 التعب مءاع 5 و 9 0 هنأ نات نءىورو * 2 اضيا هر دو يدلك 3 هرثارهظي

 كللانالاًةوقال هللا ءاشامل وه. نااهتاصا ىءانيعلا ه.اعفاث 2 1 انا ىربنا هن كل مز مس ||هيلع ىنلا مما هب و نيعملا

 للدلا ىلإ رظنلاب ءادت ابيصم )داهتج الل لها (دهت لكوز هم الك انهىلا كيلع وكيف هللا ل راب لوقيف هيلع كريبمث

 ٌ نيعمدحا وق |نال ثهيلاهلوص و مدعل 0 5-١ مكمل ا ىلا رظنلاب ل هيف دهتجلا ىف (ءاهتنالا ىف 'ئطخ دقو ) ةيلهالل

 وهف هفداص نه هللادنع

 ”ىطخملا وهفال نمو بيصملا

 اذا مالسلا هيلع لاق
 هلفباصاف مك املا دهتجا
 رجا هلفأط خان اف نا رجا

 هماما نادقتعي دلقملا نكل

 ءاطخلل ل_ة#ث بيصم

 قاكهدضب هماماىوسو
 اًننانع نارعا + بهاوملا

 دنعف ”ىلع2اىف اوفلتخا

 ءاهتنا وءادتا ”ىطخت ضعبلا

 ليلدلا ىلإ راغلا 4

 اني ورام مك لا ىلا رظنلابو

 ىف ءاطملاا قالطا نم

 هيلع هلوقلو ثيدحلا
 نيحردبى راسا ىف مالسلا

 تاشك لول هوك
 خلا .مكسمل قبس هللا نم
 انام باذع انب لزت ول
 بيصم ضعبلا دنع و رمعالا

 اذهو ءاهتا'ىط ءادتا

 داربال دحاو هللا دنع قا |ناك اذاف دجا و هللا دنع ىلا و بيصم ده: :# لك ةفشح وبا هلاقام

 1| نم ةنسلاو اضيا ةعرشلاىفو +هنئيع ةروسرسكتنف ءادتا نئاعلارظف اههلع قلعتيا

 لوقيف هتلع كراب مث هللابالا ةوقال هللا ءاشام لوشنا هنيع ةباصا هسفنىف فاخ

 حرشىف قازاتفنلاءالك رهاظو داهتجالا نم # درتي لكو م كيلعو كيف هللا راب

 جيواتلافو ةيعرفلاو ةيلصالا تايعرششلاو تايلقعلاف داهتجالا ناي رج كاقعلا

 تيصما#» نينقلا نم لك بسانمب اريسفتنوكيناالا دئاقعلاو لوصالا ىلا هلوعثمدع

 ةفدخىبا لوق وه اذه مكللح ا ىلا لوضولالبق ليلدلاىلا رظنلاب ىا «ءادتا

 هلوقف ءاهتاو ءادتا:برصم روصنمىبا ليم هيلاو ليق ضعبلا دنعو راتخلاو

 نم وهو هيلع هعسو مامت لذبل ءادتا هلوقل ريسفتلاك نوكي #ليلدلاىلا رظنلاب#

 تاوصلا قب رط نكي مل اذا روحامل# ىطخاتتاغال انه نمو ةطئارش عر ةلفا

 .ناو تانسح رع كلف تبصانا كنا ىبع ركحا ميسو دهيلع ىلاعت هللا لص هلوقل انبب

 ءاهت'الل ٌريْسفتلاك مكمل ىلا رظنلاب ءاهتالاىف *ئطخ دقو ةنسح كلف تأطخا

 ناو ةلزتعملاك دهت# لك داهتجا هيلا ىداامال 6 نيعم د>اوؤق هللا دنع ## قا نال

 عورفلافاذه قااددعت و دهت# لك ةباصامزلي ىتح هيلا ةنسلا لها نم ريثك ليم ناك

 هابشالا ف و«للضيوا رفكي لب ”ىطُ#ىلا بتاعيف اءاجا دحاو قحاف ةيداقتعالاىفاماو

 أطخلا لمتح باوص انبهذم نا بيف انيفلاعم انيهذم نع انلئساذا ىئصللانع
 انائساذااماو أطانا لاتحال فانم مطقلانال باوصلا لمت طخ انيفلا# بهذمو
 ررق ام انموصخ هيلعام لطابلاو هيلع نحام قالون نا بيف ةيداقتعالا ىف

 رخآدهتم ىلا دهتمم ديلقتنم لاقتنالا كح تفرعكالعل ةيكرتلا هاياصوىف فنصلا

 , «(صوصتلاو)
 نوكيف هناكرا وهطئارشب اعمجسم هقح وهاكليلدلا ماقا ولهنا ىئعع ليلدلا ىلا رظن لاي لب م كل !ىلا رظنلاب يضم دهت لك نا

 | يلاقي ولدمن وكيىّتح تايعرششلا ىف ىعطقلاناهربلا ةماقا هعس و ىف 9 ورابتعالا نمدب فاكامب اين
 ٍدصم دحاو لك ناكورمالا اذه هبلطىف بناح ىلادحاو لكي رف هنع لض سرفبلطا هقادخ هاك" اذه

 5 نويصي نوقابااوسرفلاب هرفظاءاهتاو هبلطة كل ءادتابيصي سرفلادجونمنكلو ىمًاللالثتع باطلا ىف
 واط ندع 4انا ىبءلادلاو انيههاذكت س رفغلاةباصأ نع مهتامر 1ك ءاهثاال مالا لاسماو تلطلاو مهدهج لذبل

 نءلك ناكولو ايتفلاو ةموكهلل رييضلاو نائل فاهانمهففىلاعتهلوق ل والاءوجو
 وقمغناىور هناا اصل رامز[ دن و ذئني> مكملا باصادق امهنمالك نال ةهجرك ذلاب مالسلا هيلع نايس

 ا

 ضصرص# 1 ناكل اناودص نيداه: حالا ٠
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 قاثلا|

 سثعدحانا وهو مالسل هي او ناعلس لاقذ *ثرالا بحاصأ منغلاب مالسلا هيلع دواد كش موق عرز اليا تب 8

 هاج !اعفدنو ىلو الا ةئء.هلا ىلاد ومد ىت>حاهبن وهوه ها )|بابراىلا ْث راحاعفدن نا وهو نيه ر هلا قفرا اذ اذه ريغ

 »لاك هرقاذي ثاللا فاك تالذب مكحو تيضقام ءاضقلا مالسلا هيلع دواد لاقف نوداري مث اهب نوعفتني ثراا لها أر

 ىنعملا ةرئاو:ت» تراص ثيخح ءاطملااو باوصلانيب 0 ةلادلاراثآلاو ثيداحالا هوج ولا نم
 نر حا تيه لعَح ا ثيد>حىو ةهنسدع كلو تا ناو تايسحا ضيع كالق تيصانأ مالسلا هلق لاا 0 0

 قم 0 هققد هوو انههقب تايداه: 0 اضعب مدير ةياح !اةئاخك 0 هال ضع ارخاآ# لضم /

 ةموهفملا اه رهاوظ ىلع ةرورضلاب ه# لمحت 8 ةنسوا اباتك #صوصنلا هاا ْ

 هلوةىنعم كلذو ىعطق ليلد اهنع فرصيملاذا ازا وا ةقيقح احالطصاوا َدغلا

 هباشنملاف نيرخأتملا كلبك ةهلجاو ا اهرهاوظ رعشت لاك (تنكمانازط ١ ا 0
 6# نطاب ل اهيعدب ناعم ىلا ## ناكمالادنع رهاوظلا نع © اهنع لودعلاو ْ ٠

 ا.ذكت هنوكل ىتازاتفتلا لاق لكلاربخ ىتأيس اي رفك ةدحالملاو ةينطابلاب ةاعجملا |

 نيققحلا ضعب هيلا بهذام اماو ةرورضلاب هع ايف سود لع ىلاعتدللا ىلص ئنالل |

 فشكت قئاقدىلا ةيفخ ةراشا اهفثالذعمو اهرهاوظ ىلع ةلو# ص وصنلا نام |
 نامالا لاكنموهف ةدارملا رهاوظلانيبو اهنيب قيبطتلا نكمي كول_سلا بابراىلع'

 ةرياغمل راعذالاعضومىف هراهظا لعل #صوصنلادر 0 ىهتنا ناف رعلاضحمو ا

 ىئعملا مضنلا ىنمم انه رهاظلاو لكال لماثلا ,ظنلا قلطم ىنمع وهذا قبسام أ

 ةيعطقلا اهنم دارملاف ةروكذلل لبانقملا صنلاو رهاظلاو رسفملاو حلل لماشلا

 هيف لد أف اهب ؟ذ 6 كالدو ىنعم ولو ثيداحالا رباوتمو نارقلاةماعك اتوب

 ديال لاق ىناودلا نكل قالطالا هرهاظ ةريبكوا ةريغص ه# ةيصعملا لالحسإو ١

 ادنتسمول اذكو نيدلا تايرورضنم ةمرالاو هيلع امن اهعرح نوكب ديقتلانم |[

 رفكلا راد لمد نددلا تايروريض نم نوكينا ىلا رهتشيملو ىعطق ليلديلا |[

 هنيعل امارح ناك اذا ام ديقم ىواتفلاّصءب نم موهفملاو ةيايدلا تايرورضلاوه ْ

 هريغل ناكنكل ىعطش تدث وا علب اتبث ناو هنيعا نكيملولف ىعطقليلدب اتباث []

 اذهىلعو رفكف هريغل امارحولو ىعطش هتهرحتلعنا ضعبلادنعو رفكبسيلف ]|

 نم صنلا راكناب هتلعىلا اريشم ةيناخراتتلا ف .عقوو ىدخ سءلا نع ىورام عرفتي

 مدع نم ةصالملا ىفاملوالا ىلع عرفت و رفكي ضد ىلا هنأرما ؛ئطو ل#+اول هنا |

 ناب 1 51 هل تاكو 1 ب وظىلع) 0 و ءانم ىلا ع لذ 0

 لقع للان رع دصا مل

 بصف الاو عرش الو

 م 0 اع اهلي 0

 ىلاعت هقح ق لاخلا

 شرعا ىلع نو- رلا هل وةك

 قوف هللادو ىوتسا

 نم كلذ ريغو مهيد
 لوف ةهبإ ثتملا ىص وصنلا
 ديلاو ءاليتسالابءاوتسالا

 نيلاحم امهنوكل ةردقلاب

 دنع اذه ىلاع#ت هللاىف

 د_:عاماو نيرخأستللا

 اهؤاّمبا بف نيمدقتملا
 نامالاو اهرهاؤظ ىلع
 نع ثحنالو اهتقيقح

 ةدقالاسال ما اهتيفك

 نملب صنلا نم تسيأ
 داما لوقت انالةعاشتمل
 لياَهام سيل انهه صنلاب
 مكمملا و سيفملاو رهاظلا

 ىلع مظنلا ماسقا يامل
 0 ف ا 5

 ب لودعلاو هلوق ةدوح زلملا مهو «(نطا ءلالها اعد ناعم ىلا () رهاوظلان 2ع ىا اها ملودعلاو )ازال

 ناعم اهل لب اهرها وط ىلع ا مهتاعدال ةينطاب /| هوع“ هريخ رفك هاكى "الاهل وةوءادتبم هيله

 اهرهاوط ىلع صوصتنلانأ ن نه نيةةلا ضعب 4 لا بهذ اماماو «ةيلكلاب ا لال اهفرعبال ينط

 وهف ةدارملا رهاوظلانسبو اهئيب قيبط هلا نكمي كولسا|بابرا ىلع بفشكتت قئاقد ىلا ةيفخ تاراسثا اهيفف الذ عم

 تلو نقلا ماكحالا ركس ناب (نسيس ارو ا ذات ل يمال كلاقزل حرسشىف [ك ناف رعلاض#و نامالا لاك

 ايذكت هنوكل ةثثام ةءارو قيدصلا ركبىلا ةبعصو دادجالا يشع ةنسلاو باتكلانم ةيعطقلا.صوصنلا



 هرشلادرهنعك2لاضيا رفكمهناف اهبءازهتسالا اذكو (ةعيرمشلاب فافح-الاو) اهف فالخ ريغنم ىعطقليلدب ةيصعم

 اروذاقلاف فمتتاءاقلا ودعي رششلاب ءازهتسالاك بيذكتلا ةراما ىصاعملا ضءب لعجدق عراشلاناف عراشلا تيذكت و

 عل عرفتإ لودالا هذهىلءو رفك هنا ةيعطقلا ةلدالاب تن ا اهريغو رذكلا تارلكب ماكلاو مساادوصمو

 الفالاو 11 ىعطف للدب تيندقو هنعل 4 0 2 الالح مارطادقتعا اذأ هنا نء 5 ىواتفلاىف

 ش ب امارح لحما نم لاقذ هريغأ و هنيعأ ماركا نيب قرش مل مدعو عطل لدن تاب ,وأ هريغل 4م ردح نوكي ناب

 أ رتاكف : ةرو رض ريغ نم رزنخوا مدوا 3 هم لكاوا رخلا ترشوا مراحلاىوذ حاكتك 46 رحت مالسلا هيلع ى لا نيدىف

ٍ 

 ىمخرسسلا مامالا ركذو هوك كعللا 7 ديالا ب رش لوس ع ندوىقسف لالعسالان ودب ءايشالا 5000

 ضرحلاباتك ىف هللادجر
 ”ىطو' لكتا ولا هنا

 لا كارما
 هنا دع نع رداوالاىفو

 ىو 0 أوه رفكيال

 هنأ ماب ةطاوالا لالصتسا
 ولو حالا ىلع رفكال

 ءاضرلا هجو ىلع كمض

 رفكي رفكلاب ملكت نا
 ناكم ىلع ساجول اذكو

 ةعامج هلوحو عفنرم

 نوكمت!و لئاسمنولأسي
 دباسولاب هلونرضي و
 اذكو ا.ءيج نورفكي

 رفكي نا الجر صاوأ

 هم أي نا ىلع منع وا هلللاب
 ىتفأول اد مك

 نم نيبتل رفكلاب ةأرمال
 لاقوااذكو ءاهجوز

 انزلا وا ريخلا بريثدنع

 ىلد اذا اذكو هللارعسب

 دياقعلا حرش ىف ةمالعلا مالك لمع ىناثلا ىلا وىذالا وهوريغلا نم هتمرحن وكل رفكلا

 فافضسالا وو قيدصتل ىفانلابيذكتلا همازلتساب ارفك لالخ الان وكلاق ثيح
 اهماكحاب ةالابمامدعب رسفو اهؤازهتسا اذكو اهفيفخح ىا اضيا رفك «ةعب رشلاب

 ءاضقالو انريغ ادمحتم ةالصلا لرتنه قئارلا رصأأنعلقنو اهراقتحاو اهت'اهاو

 هللاقف ةريغص بككري لجر ةصاللخاىف لاق + رفكي تابوقعلا نم فئاخ ريغو
 | «ىلاعتَّسادج رنم سأيلاو 98 رفكي «ند ركاب ى هبوتاتمد ركدج نم ةلاقف بتلجر
 | «هلمطمو هباذعنم نمالاو# نورفاكلا مويقلاالا هللاحور نم سأيبال هنالرفك
 #« نعاكلا قيدصتو 8 نورساملا موقلا الا هللاركم نم نمآيال هلال هبضغ ىا

 هلوقل لودعلاو هلوقلربخ # رفك هلكت يغلا نم هرب اعف تابيغملا نع ريخلاىا

 | دمىلع لزتاام رفكدقف لوشامب هقدصف انهاك ىتا نم سو هيلع ىلاعت هللاىلص

 | لوالا +ةثالثةناهكلا ىوونلانعو *لبقتسملاف نئاوكلا نع ربخت ىذلا نهاكلاو

 هللا يلص انين ثعبب لطب اذه ءاعملا نم عمسلا نم قرتسيامب هربخم ىلو ناسنالل

 هنغ قخامو ضرالا راطقا ىف نوكيوا أرطيامم هربخ نا ىناثلا «اسوهيلع 0

 نودحتملا ثلاثلا +ةلاكسالا ءامداب نيماكتملاضعبو ةلزتعملا امه ركتا دعب وا برق امت
 عرشلاو ةناهك اهلك تامدقملاو بابسالاب لالدتسا ةفارعلاهنمو بلغاهيف بذكلاو

 عماجلا ىف اضياو + ريسافتلا ذه ىلع ةناهكلا ىف 5 ننال تيكا 0

 قال ةممل ناركفالاو ةقيقح بنغلا ها ا ىفدصنا ئ نيل 5 كافكا

 | نايا لاقو ةيعفاشلا دنع 1 مل زاخو ةقيقأا نينوا نيتقيقللا نيد -- هنأ

 | لاقامم هقدص ناف ةليل نيعبرا ه.وتلا هنع ا

 | اوعبّتنال ةاروتلا نم ىناثلا رفسلاىف لاق +ةقباسلا ىف ىتح ميرتتلا ديدش نهاكلا

 أ رفلاى و «مهباوسحيت الثل ليقع زهولايمالو مهلا اوقلطنتالوتفاقلاو نيفا رعلا ْ

 ا افافخسا رفكلاة لك قلطاول اذكوةلبةلا كلذ ىقفاوناو رفكي ادممتم ةراهط ريغبوا ةلبقلاريغل

 فنصلا مالك حاضيال ةيافك انركذ ايفو ليذلال يوطماقما اذهىف ثحلاو ىنازاتفتل ئاقعلاح رشىف اك اداقتعاال
 اهاربو اهزوجالىا (ىلاعتهللاةج رنءسأيلاو) راهزالا عماج ىباتكف روطسم رارسالاو ثحلاقايو هللادج-ر

 ىا (هطغ“و هباذع نم نءالاوإ نورفاكلا موقلاالا هللاحور نم نا ىللاعت هللا لاق بنذىف هعوقودنع الاحم

 ” ار لكو تاسإب تالا نع رشا ىا (نهاكلا قيدصتو) نورساملاا موقلاالا هللا ركم نمي الف ىلاعتهللا لاق هبضغ

 وهيلع ىلاعت هللا ىلص لاق (رفكهلكب يغلانم) نهاكلا هقيدصتو ىا هلوعفمىلا فاضم ردصملاو (هربخامف)

 ٍمسوهيلَعومألا لص دمت ىلع ل زئااعأ رفكدقف انهاك قدص نم
| 
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 | مالكنمموهفااو ىهتنا هبعشنه هكلهاو ىضغ ه.لزنا مع لضو مهعبننه ثلاثلا ا

 لوقنا ىواتفااىفام هديؤي رفكي سيل هناكءادنع ةرامالاب لالدتسالا همالعلادعسلا ||
 لاق ٠ رفك ةمالعبال بيغلا ئع ايعدم رطم نوكي رمقلا ةلاه ةيؤر دنع لئاقلا |

 دقو« نيمحيملا بيذكت ىف ةليج ةدامهلل ناوسو هيلع ىلاعتهللا بص لاقمالكلا رف |
 امنا رفكلا لعل رانلاف رفاكلاك رحاسلاو رحاسلاك نهاكلاو نهاكلاك مما لبق ا
 ه6 هيناخ راتتلا ف لاقوط لعا هللا ونظلالب كشلا ىلع داقتعالا المزاملا قيدصتلا ىفوه أ

 ىفلا ثيح نم اهماكحا نايبدارا تارثالا ثيح نم تايداقتعالا نم غرفامل هل *يأ

 جراخلا ىف ةدوجوملا تافصلا نم رهاظلا ©« ةفص ثودد لاقنم ' راكتالاو |
 تافصلا عيج ثودحيىف ةيماركلل افالخ 46 ىلاعتدنلاتافصنم # ةردقلاو ميلك
 هناو ثداوال الم ىلاعت هلوك مزلتسي هنال ىلاعت هلصقنلا تايثال # رفاكوهف 9 |

 ىف ىا «ابفو## هللاكىلاعت هلقفص لكذا لزالا ىف لامكلا نع ىلاعت هولخ مزاتسي ١
 ثداودح لحم هنردق تلجىراب تاذموقنع عوج اهفنصم ىا ه«رطط ةناخ راتتلا

 باوملاىف لاق ,همكحام# ثداوعلا لحم ىرابلاتاذناب نولوقبىا «دنبوكيم
 الحم لاقت هل 0 ذا كش ذل 0 نب 0 و راصىا 5 و هنو

 هنافص 1 اذكو 2 لولو هتاذ . رداقإملا هلدوشالو#ا 00 هتاذ | أ

 له هتاذ نيع ىلاعت هتافص عيمج نا اههدنع ذا ةفسالفلا اذكو 5 رتعملا ,ه »ا

 6 رفاكوهف تافصلا نمو تافصلا ن وفني مهنال ف ره رفكب# ركح : لاقال مأ مه 7 مح

 عم اهايا مهراكتا ناكولاماو اهرثاو اهلصا ,هراكنا ناكول رفكلا مزاي اما ل وقا |

 فاشكالا ف فاك تاذلانا , هدنعذا مالكلل 0 رفكلاموزاف اهتافواهجناتن تابثا |

 ةءالعلالاق + لامكلاوديح فا قتغلابلا وه كلذ نم ,هدارملب رخآ آما ىلا جايتتحا الب | 0
 قاعت ىتاا لوصالانم تسيل اهتدايزمدعو تافصلا ةدايز ةلثسمنازعاو ىناودلا ٍ

 ىلعف فشكلا ريغىلا دنسانمو فشكلاب اهلاثما كردامتالب نيفرطلادحا ريفكت اهب أ
 ىقنلا فرط دحا .داقتعاىف سأب الف ىركفلا رظنلا بسح هنظ بلاغب هداقتعا []

 ىهو جز ىلاعتهللنا تقنع لا اهفو ١ اهف ذ لمأتاف ىهتاةلئسلا ءذهيفتايثالاو | || ١

 هيلا تلاع -الا اهبهفا صا ىلع لد ىلا تافسلا راك < مه رفكب مك لهةلز ِ ا

 مسأ نوكسف سدكب ( الجر ىلاعت هلل نا ١ فلكملا ىا ( دفتعا نا ) ةيناخ راتتلاوفا

 ) رفاك و هنا 2 ةدارالاو لملاك هتاذب ةمماقلا ةمدقلا (ىلاعت هللاتافص نم ُدفص ثودحن لاف نه ةيئاخراتتلا فلان)

 هدازدجاوخ ةيشاحىف اكهنع هءزنتلا بجيش لاما قدح ىف صن وهوثداوعلل الحىلاعت هتاذنوكينا مزاتسبلا

 كاذ ريغلوا هنيبعت ضرغلا قلعت مدع لئاسلا نيبعتْنع تكس (موق) لوق (نءلئ-) ةيناخ رانتلاىف ىا (اهفوز

 طفل (دن وكيم ثداوح ل#) دقراعاب ةمزالة لاح ةفنأتسمواةئامدةلج- (هتردق تلج قلاحللاىا (ىرابتاذإ
 كاع لاو هرخا نروتلاناوكشو ةيتصلا مع و واولانوكسو سه ؟م9]/1- ةسرافلافاكلا مذو ملارسسكب نإ :

 6 محام كاذكن ول وعن
 لاق) هدصضو مالسالا ىف

 ريعملا معقب (دلوش رفاك

 نونلا نوكسو واولاو
 (كشىب) ا رفاكراص هانعم

 بيرالو كش ريغ ند ىا

 *ىث هيف لح ىرابلا نا لاق نف
 ”ىئبدحتن وا “ىف لحيوا
 عشامورفاكوه“ ىثهدحن وأ

 مهوبامتارابعلا ضعب ىف

 ةبلغ ىلعوا لوؤم كالذ

 ذخا اذاو هلئاق ىلع لاخلا

 طقس تبهوام ىلاعت

 بهاوملا ىف م بجوام
 سيل ىلاعت هتاذن وك نأ

 تنانب ثداوعل الخ

 ٌدطَقلا ةيلقعلا لئالدلاب
 (اهفو ) اهبذكم رفكيف
 لذ) ةيباغراتتلافئا

 «(ىلاعت هللا ناب لاق نع

 ةلج ىف مدقتام اهناش ةلج

 هنادي ملاع) هتردق تلج

 رابثعابة.شحملاب(لوشالو
 ةمئاقذفص (زعلا هل) 0

 هنا ذب رداق ) هل

 © راق 1
 مه و)تا ةمصلان و ركيف

 لاق)ىل ءاىلوالا (المأ) ما عاججالاو
 ميلعهللاو لثمةيعطقلا ةلدالاباهت ومما (رفاكوهت تافصلا ؤن نمو ) ىلاءتهلةتاثلا(تافسعلا نوفن مهنال مهرفك ( ٠

 ىا «اهفو) ةيشاحلاىفاك اهتوبثىلع ةلادلا صوصنالانم كلذريغ ىلاريصبلا عىكاوهو ريدق 'ىثلكىلع وهوربكشلا
 ىهو) نا
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 الا رابجلا مضيىح ةداب زلاراثلا بلط يحتل ثيدحاما وماسجالا راسك انتج ىلاعئديلا ن وكم زاتس الر فكية ح راخلا

 اللا نبا ءرك ذ كلذ ريغليقو +فيرششت وميظعتةفاضا هيلا فاضع مدقل يق و+ لجرمسا همدق ليقف طقطق لوقيف همدُق

 اطذانلا ىه و الجر ىلاعتدللا نادقتعا نا رظن « هثداحْن بر دتف ركدابىادخ ىان هلاقاذا اذكه ةيناخراتتلا ةرابعلوقا

 5 ةنواوشذافرعلا ىف عياشاذهو ارفكن وكي الف ىلاعت هللا ماصتعالاب الاةثدالا هذه ىف ةا<ال هنا دارانا ورفك

 داخراتتلا ىف ىا (اهفو) همالك ىهتا ادج عيند هنكل ةقيقللاىلعهلجرهب نودي ربالو «نتذ رك ديابنالفىان راك

 كلا مسج ابديرب نالامتحال رفكلا هنمزايملامتاو (رفاكبسيلو عدتبءوهف ماسجالاكال مسج ىلاعتةللاناب لاقنمإل

 صيبا عيمسلا وهو“ئث هلثكسيا ىلاعتهلوق ىنعفىلا عج ريف رب اج هللا ىلع ظافلالا هذهقالطاو سفنلاوا تاذلاوا

 | ءامسلاىف ىلاءىلاعت هللا لاقنمو) ةيناخراتتلافىا «امفو) ىلاعتهيلعمسملا قالطادورو مدعلاءدتب» راصامناو

 اكمىف ناكنم نال ىلاعت هقحىف كلذةلاحسال (رفك ) ناكمىف ىلاعتهناو «ناكملا) ءامكاىف هلوقبىا (هءدارا

 ايادب تدث ناكملانع اهزتمىلاعت هنوكنالو بهاوملاىفاذك هدابعقوف رهاقلا هللاوروهقم روصحلاو روص# وهف

 6 دق ىلاعت هنوكوث ودملا ليلد ريغتلا و هيلع ناك اريغتلهثو دح دعب هيف نكت ولف ناكم ا قلخ مث ناكم ال و ناك هللا نال ىهطق

 وللا ناكملا ئنتابثا ىفانل فيرشلا ديسال فقاوملا حس ىفهركذدقو ٌئاقعلا ىف ماك هيذكم رفكيف ىعاطقلا ليلدلابت باث
 لاعتشاى وس مدقالناانهربدقو ةهللاو هي 58+ رع ناكملا مدق ءزلةهجوا ناك« ىف ىلاعتبرل !ناكوالوالا +هوجو

 ١ ىناثلا +قافثالا هيلعو

 هناكم ىلا جات نكمملا

 هدوجو لرخس) ترحم

 قالطأ مكتلا تيدإلاىف دروذا داقتعالا اذهديق ةيمسجلل ةمزاتسملا ؟ ةحراملا
 ىلاعت هللا ىلص هل وق وهو ىلاعت هيلع مدقلا

 ا عض ىتح ةدادزلا وانلا بلطتإسو هيلع

 | ىلاعت هللاناب لاقنمو اهيفو رفكي © ليقو ليقو ميظعتال ليقذ همدق اهيف رابجلا || هع_م ناكللو هلودل

 || © عدتبموهفرإ» قعو ض عولوطاها ناكوءازججالا نم بكرت ىتلا# ماسجالاكالسج | ءالينا زا ول نكملا نع
 ا تاذلا ىنهنوكي ذئنيح هلال # رفاكب سيلو له ىئنملامسملا هماجءال وعرشلادورومدعل | بجاولا ناكما مزايف

 ىث تبا ملاذا اك نوكأ اذهو راح ىلاهت هيلع اهتالطاو ”ىثلاواسفنلاو ا امثالك وناكءالاب وجو

 || نمو اهيفواضيارفكفالاو جلا سساالا قببالنا ىلا ةهللا و زيلاك مسجلا صاوخ نم | ف ناكواثلشكلا + لطاب
0 5 0 3 - 1 6 . ٠ .٠. 

 ءامسلا ىلا ىلاعت هجايتحا همازلتسال ««رفك ناكملا هبدارانا ءاعملا فرلاءىبلاعتهللالاق || نوكي نا اماف ناكم )
 اهعيج ىف وا زايح الا ضعب

 ا

 ا(همدقو) ةبسن ىواستوهباشتلا ءالخلا وهنييلك لا دنع ناكل نالاهسفنا فزاي>الاىواستلف لوالااما «لطابامهالكو

 اوكي نا وهو ىناثلا اماو + عجرم الب احيجرت اهنمرخآ ضعبنود اهضعب هصاصتخا نوكيفابلا بجاولات اذ

 لذ نع ىلاعتملاعلاتاروذاَه هتطلاخم ىناثلا ريدقتىلعمزايف اضياولا هنا و ني زيمتملا لخل | دتمزاي هنالفزايحالا عبج ىف

 |اما «لطابامهالكو مق: واالصا مسقنبالنااماف ارهوج ناكاذاو ارهوجناكل ازيحت*ناكول عبارلا + اريك اولع

 ' واهم نوكي .هنالفىناثلا اماو *اريبك اولع كالذنع هللاىلاعت ءايشالا رقحا وهوئرحضنال ازجذت> نوكيهنالف
 ًالدتساحارمشلانمضءلوةنالطب رهظ اذه ررقناذاو همالك انهىلا ىتاذلا بوجولاىفانب هنا مدقو بكم مسج

 ابخالا جمس ىف تيثامل هلصانءلطاب ىدنء هيرافكالإنادفشكو هأرباباعياوهريغ لوقنع ايماعت هسفن دنع نم

 لاف ةنمؤم اهنا مال_اديلع لاقف ءاع-لاىف تلاقف ىلاعتدللا نبا اهللاقف ةيراج لس ملسو هيلع هللا ىلص ىننلانا

 ظ ا اذه نوكي نااما ولحالف رفكلاب م يك ءالؤهو ءاعس ا ىف ىلاعتهَّسا نا لوش نم ناماب 0 سو هيلع للا ىلص

 1 دب تباث ناكم ىف سيل ىلاعت 2 « ىلاعت هللاب ذايعلاو رفكيف !عنع 0 للضف لهج نع

 اوقعلاو اللا |قركلاو هيولا يكنلاو ةييلالا "بعكلا تلاحم .ىناظيسش لطاب مهونتباث وهلب لوقاىعطق

  اذهو مهبولقىف سيلام مهتتسلاب نولوش مهف لا ىلاعتهللانا ىلع ةيلجضم قيلملا عيج بواقزاف ةيلسلا

 00 111 يزال تيد م اتا وللا «دمالك اهلا "ليسلا ئدهي وهو قاالوق اون هللا. تحعلا هنم ى



 ءاعنلا ىلا تراشا الق ةيلهالاىف ةينثولا نو هلّودقتعماهنا نظاع افاشكتس انبأب ب راجل ب بو هيلع هللا ىلص ىنلإ ملا

 تاليؤأتلا نم كلذريغىلا اهئاعاب مش ةاقنلا ىلا لان هك 0 اهتراشا لجو دينو تا م

 نآليلدلا ضراعت امي“و فيك يل و ناكملانىلع ةلادلا ةينيقيلا ضازاعتالهرهاؤئظ هلاثماو هلالف انيناث امال

 هيلعوتللاءأل [ىلع فش ْنم ىأر اوه: اع ىلامث نإ للا ملغ ضوخشو الاوحا:اما :رهاوظلا لوأنفنكماان لات ١
 ةفاطىأر وهاك اليصفت اماوهةعدباهنعشدلاو ةلوهج ةيقيكلا ومولعم ها تسال دا نع ىؤراك « فلالا وأ

 تاليوأتلا نم كلذ ريغىلا قارهممدوفيسريغنم +قارعىلع ورمت ىوتسادق * هلوقوح ءاليتسالا ءاوتسالا ]|

 عمو مارت ةطوسإملابتكلاىلا عجراف اهرئاظنو ثيدللاو هيب موه- ديآآلا هذه ىف ءالعلا اهركذإ

 - - - . .٠ ها 2 2 1 ١

 ءاشنا هقيقح مات نا ياكم 2 هيدارا ناو ب هلاكو مد مزمل: نك ٍ مدقزا ا
 ريو ام اذا متنمأ ٠ ىلاعت هلوقكءاعم ةَقرةحاهنوك ليحتسا اهتطابنالا# رابخالا رهاظف ءاحامت

 قلطق لاطاب مهو يا ايندلا ءاع* ىلا ةليللك انبر لزعي امو ديلع ىلاعت هللا ىل < هلوقو + ءانسلا َّق نم

 ةيهلالا بتكلل فلا || * مهرزكا دنع رفكي 88 دياكللانمو ءاعملانم # ةينهل نكي ,اناو .رفكيال

 لوقا*ةيئابرلاف وةكلاو ل سل دحاوو رفك نوءستو ةعست لاقحا ةئامةلث 3 ناكنا ٍليقناف ظ

 قولا ماهلب تباث وهلب : || لمحال نكما امهف ميظع 'ىث رفكلانال مزال رفكلا ل كنا ل2 ءؤال 91 ْ

 06 ىئابر باتكو || دحاولا َكالذَف نوكينا زو<# ةوقلاب لب ةلدآلا ركب مججرال هنالو هيلع لل
 رابحالا ودب واع اك

 ةنارثلات ان الا نافدي وبلا
 هولا تكا و

 ةعيرشلا و نا:ةءاطتم

 دنعف صوضخم ناكمىف يرسم ءامدلا ظفل نكل مئانلق * ةْيَكلا كلت ىلع ةبلاغة ةوق
 لاّمحالا اذه ةوقف ةيانكو ايفخ 0 ججايتحالا امناو هين ىلإ جاتال هقالطا

 باتكرسا ةيتحتلاف ةدح وملف ةلمهملاف ةيقوفلاب «ريخلا اىفو#» رخآآلا لاقجالا مدعيا

 دولا! لوقعلاو ةغنرشلا 7 :زازعلا فاك مسي ا مالطا 3 ىوتفلا هلعو عدالا وه ر ةكلاوا «رمر»

 لا 1“ ناتقفاونم موهفملاوارفك :١ :اوكىففلتخا ةلئسم ىف رفكلاب م جفال هلا اولاقاع ثاذ لكشيانركذ

 2-1 نكمال ل[ راصبالا ربو ىف لاق«هنم مذا اذهو اه*< رخآالوق هنارونأ عمال هلوقنم

 0 ىرجيالو || فالخ» رفك ىف ناكوا ندح لَ ىلع 0 لج نكما 5 ريفكت ىتشالو

 عج ب ولق ءالسخا اما || ندب ملام - رفكيال ىواسطلا نع نيلوصفلا عماجن ع لقنو+ةفيعض ةياوروأو

 ةلد الانمسيلف ىثالخلا ردامالزأ اهل ىغبنيو ولعي مالسالا ناعم كشلاب لوزبال تباثلا مالسالاذا ةدرل

 فاتت اهيلع لوعملا 5 ىوونلا نعو* هركملامالساة عقب ىضقب هناعم مالسالا لها يفكت.
 ةماالا عاجاو ةن_بلاو 1 يبسلا ند لقنام ىلداح و نيعبساا ىلا ناصقن لكف ةنسح لماحم ىلعدلا وخا

 ىلا رخل افلا نيا ميظع لئاه ما ريذكتلا ذأ هللا لوسردمحت هلللالاهلاإل لاق نمرافكا | 0
 هذه لاثما 0 عم 0 ف 4 0 لا مد 3 و 4 ىق دو ارعن 5 0 اكل( ههردو لاملاو مدل ةضضابأو نالاق ملاك ةهاينلاو :رهشلاٌ | كيلَع

 اسال ءالضفلا عدت ىلع هتبغر ةياهلو للا ٠ نءط ىلع هص رح ل مال ةشرب) لامك ام راشلا نأ 1 :ةبوجألاوةلؤمأ

 ثيدح ركذ اذلو هنعىلاهت هللازواجت مقوامعقوف سبايو بطر لكل ثبشا ب لضافلا فاؤملاو لءاكلا فنصللب

 هلآ ءاممكاىف ىذلاوهوىلاعتهلوقك ةنسلاوبا:كلا ظافلا ىف( رابخالا رهاظيف ءاهامع ةياكهط اد رحم هدا رازاو)انلا

 رفكملا ناكملاب رابخالاوهو ءرهاظ نع ظفالا فرصنت (ةبن هلنكملناو 5 الإ اههيفد وبعمىا هل 1ضرالاف

 ةدحوالاف ةلم#افةيقوفلاب (ريبتلافو) مهد نع شالذب رفكف هنع هفر صب لو ظفالا ل وأدم كالذ نال( مهزك ادن ءرفاك

 هنع فراصالو ظفالا رهاظنم مكمللا اذ ردابتل (ىوتفلاهيلعو دالا) ريفكتلاىا (وهو)باتكرمسا ةينهأ

 تائيس نمو لا رو رس نه هللأب ذوعت هبةن وأ“ ةروهثملاب: كلانا عم هءاوج نع تكسو هليادىف ءاسرإناةب

٠ 



 قاكم) هب قطن ءالوبتكت ءاهاان وكم و ل 1.- نونلا محنإ هن لاقول ) ةماح را“تلاف ىا «اهذو)

 ءازلارسسكب ( وتز )ةدحولل

 واولاو ةيقوفلا مدبو

 ىلا )اهبقطنالو بتكت

 «وث) سماك هطبض (هل
 نوكسو ةيقوفلا مضي
 0 ١
 نوكسوءاهلاسكب(جب*)

 ةيسرافلا ميلابو 2 :ملا

 ديب رعلاب ءانعمزو (قاكم))
 تنارلاو كت لاح ناكم >

 ىفاك دن ؟<الا نم ناكمىف

 هداز هجاوملل هةيئاملا

 هلعج هلال (رفك اذهنإ

 ةبا كلذو ناكااىف الاح

 ةاهول اللانلاثودحلا

 ىعذيو ةياحراتلا فو
 ءاشالا عيج لوشن نا

 ىلاعتهلل مولعمةنكم الاو

 عماج ىثاوح ىف تيأرو

 عارصماذهنانيلوصفأا

 بملاو+هن ىئغتب لزغنم

 سلاحي ىف هبنونغت مهنا

 وركنالو نامزلا ءانع

 نوقبطم ءاهقفلاو مهيلع

 همالك ىهتا رفك هنا ىلع

 ةماح راتتلا ىىا(اهيف و)

 مضب(ادخ ؛ءلاقلجرزر)

 (رد)هللاواةلممأا حف وتبعملا

 ( همه ىفىانوكسف حن

 ىناكم) لكف ىانينعمب
 ىاننوكتف محن!( تاه

 ظفالا (اذه) دوجوم

 لولح هءاهي ال (ءاطخ )

 ناكلاب هلع

 داعشلا ةرثكل ءافملا ةياغفاهريغو ءاوهالالها رافكا متهاتيمو ايح هيلع نيريسملا

 ريغنع ةلوأملا ظافلالاقرفو ليوأتلاءافخو ىعاودلا توافتو نئارقلا فالتخاو

 وو تارا.:-الاو تازامجيلا عاوناو ةكزشملا 0 م١ لاوأتلا:قرطو

 وليوأتلا باوبا هيدسن. هجو ىلع رفكلاب حرمص نالالا سيل ريفكتلاف تايانكلا

 راكؤا نسح لمع ىلع همالك لج- نكماإ-م ريفكت 6 رلارحأ!ىفال قفاوملا

 ئسزلادقوءاهب ىفشال ريفكتلا ظافلا رك أف ةفيعض ةياور ولو فالتخا هرفكيف

 قاعالا ةلبقلا لما نمدحا رفكبال و فقاوملافلاق»' ىهتنا اهنم "ىثب ىتفاالزا ىسفن
 و هيلع ىلآكت هللاىلص هئرمي لعام راكتاوا كريب وا ملعلا رداقلا عذاصلا ىقذ
 هات ءاىاتنبوتتلا حراشلا لاقءتام رحال الح اك هيلع مهل راكناواة رو ريضدب

 فلن ة ايطثناوب رفك الف ايظاءاوما نافالاوةرورض ءام تناكو اهتمرح ىلع

 هال مهتماعم ق٠ ءاهقفال و رفاكريغ عدتبم هب لث أَوَلاف ءادعاماماو هذاصم لاق مث+ هيف

 ركام عيججنا فقاوملا حرش لوا ىنع ىتاودلالهنو*ءىهتتا اذه اننف نع جراخوه

 6 اهيفو ظمهناف انف نع جرختال اذه ىلعف ىهتنا رك ذام دحاصلا منار ءاهقفلاهب |
 راعتهل باطفتاو كنم واه ونز «ناكمالىا © ىتاكم هن لاقول هنا راجلا ىأ

 ءأ « ىناك جه رد © تناام «# وتدل © كنم لاخ ناكعسيا ىئعي # ىلاخ ©

 ثاوح ىف تيأر لبق«ىلاعتدللا ىلا ناكملا ةبسن هيف نال# رفك اذهنؤدحا وناكمىف

 رسلا#« ىف نونغت, مهنا بمتلاو هب ىنغت لزغنم عارصم اذهنا نياوصفلا عماج

 0 ىهتنا رفك هنا ىلع نوقبطم ءاهقفل و مهيلع نوركمالو نامزلا ءالبع

 ١نهدارملاناىلع ةليرق هيقن لعمحتنا ن كذا رفغكرالنا ىغماب انآ لصتام ىلع

 ع ءاهقفلادا مع 52522 رع هلوخدو هنردق رثاو هلع لرعم 0

 تابثا 1 هال ةدارإب هكرصتو تاليوأتلا تاتو .ةدارا مدعي لثقلا عيرصت
 ١ تسه ىناكمههعر د هللاىا # ادخ لع لاق لج راهفو © همزاولو هصاوخ

 ماعلا نوك ىضتقي ناكملاىف رلعلا ني يأ اطخ اذه©9 ناكملكف دوجوم

 فا تكالذ لكشي لها كلذؤف فوصوما دوحو عرف لىف هنسعلا دوج وذا هيف

 ٌباحا امب باحيو مازتلالاب الارفكال و مازتلالا ريغ موزالانا ريغلا نع ىللايملا ةيشاح

 ةكلا هءزاي نم فقاوملا ىف لاق اذلو اضبا رفك مولعملا رفيكلا مدزا ناوه

 خبا|نا قالك رذع لهجلانا ءرهاظ ىونا رفاكب سياف هن عبالو

 [ لءاش ىلاعت هلل عنا هرهاظ نأ ىحال مث الفاالاو رفكذف ضخالا 2 اعمال

 ]ب اة نا ٠ رهاظلا اذه نع ةفراص ةنيرق دنع ءاهقفلا دارم لعلاهب ط.#و ةكمالا

 1 نام وزالانا ىج

 5+أ هال نوكيينكف قيقح ى يعم و ةعاامو يزا ىدءموه ترشعءا ىذلانا

 ركع ىلع نوكي دق لد رهاظ ريغ زاحم لكالو ارهاظ ةقيقح لك سبا كالذ سوا

 نع كاذ رودص ناف لوصالاقو ر رعاك كالذ

0.0 

 ا ةبقح ةدارا مدع ىلع ليلد ململا نع



 ”ىثلكب طاساألا ١

 دستتملام إسم رافكامدع ارق تفرع دقو زاجلا كاذوحت ةدارا ىلع ةنيرقلب

 هحالصا نك مالك ةئطخت ىخةبالاضبا لوقعملا لها لاقاك ةيلكلابو ليوأتلا باوا

 لوقيناباوصا!و ف باستحالا باصن باتكىا# باصنلا ىف وإإ فيعض لاق حابولو
 نائال.ءالع 'ئدلكب طاحادق * ىلاعتهلوق قادصم هنال ؟ ىلاعتدللءولعم *ىثلك
 لئاقلانا نيبلا نمو ةيناثلابالرفك ىلو الا رابعلابدا رملا عملا داراناقوسسلا اذهرهاظ

 ةدارالاهذه ىلع ظفالا لممتل دبا رفكبس يا بيكرلا اذهنمىنءملا اذهدصتدنق

 ميس ماسجالاب ىا « هيشناذهف تحلابوا قوذلاب ىلاعت هللا فصو لجرابفوإ)
 رفكيالفةبلغلاو رهقااوةمفرلاو ولعلاوه قوفلأن م هدارم ناكن اهلعل «رفكو ْ

 هللادب *”ىلاعت هلوقك رابخالاىفام ةياكحةدارا نمقباسلا ليصفتلاءا رجا ىغبأيلب

 لعش نازوحي لاقلجراهفو# هلا ضرالاىفو هلا ءاعلا ىفىذلاوهو * مهيدبا قوف
 لعف لكذا ثبعلاو «هفسلاب ىلاعت هللا فصو هنالرفكيهيف ةيكحالالعف ىلامندلا
 قلخاهت ةيكملاىعار ىلاعتهنال# رفكوهو» ثبع وهف ةدافلاو ةملصملا نعلاخ

 بوجو مزاي ذئنح هاب لكشب نأ ل مده هلامفا ضءب ةيكح ايلع قخناو صو

 دهكح الب لمف عوتوفف رفكلاناكوو*ىثهيلغ بجنن الهنا تف. عدقو ةيكملاةياعر

 « دودج هروب هللاناكىا دون ىادخ لاتواواهنؤط لم ًاقلاكشالا اذه نع دعبل

 0 « دشابن جهووط اضياىلاعت هللانوكيىا «دشاب وف ”ىثناكامو
 مالك نم »© الصا 'ىث نوكيالو هللانوكيو وهو« ىناثلا رطشلا ليقدقن» الصأ
 عئارسشلالاطبا ضرغلهرهاظ نودطقف نآرقلانطاب كسقلاب نيرفاكلا «#ةدحالملا

 ءرهاظن كل ةيليعاممالابا ومسنيذلا ةينطابلا ره نوكياذه ىلعف ضعإ ريسفتنم رهف
 نوكي نا بساني «ءانفا نيعلا رول انم اهيفامو نجلا نا مهظ نانو هلوقب ليلعت

 نظلااذهئا « وهوو» امهكلشاءانف ورانلاو ةنجلاءانش نولئاقلا ةيمهجلا مه ةدحاللا

 ةهبش هيلع سيا عاججالاوةنسلاو باتكلل فلام هنال «خحاشملاضعب دنع رفك 8

 نكل# ضعبلا دنع 9 رت رد « ملظع ءاطخو ”لياقعلا حرش ىفاك هع نع اليضف

 1 يو جي يس يس ب يس سب ص سس سب حس ا حس صم در حس سس سس د احم دس سوم

 :.هوىا(ىاثلارطشلا ليقدةف) ىش هعمنوكبالىا (دشابن مهو )نوكيا (دشابوإل ؟
 ىشال ودل ناك عيبتلا ثيدح ىنعم هلوافةدحولابنيلثا

 2 دجوبو دجروب ىلاعت هناو *ىشر#

 ىلاعن هللا لاق (ىلا#ت هلل مولعم )) ايلكوا ناك ان زج 6 *ىث لك لوقبنا باوصلاو باصنلا ) ييانتك 6
 ناكم لك ىف دووم لك هلعنا ءانغمنال 1 نؤكيال هلعاو+ءاع-لاىفالو ضرالاىف ةرذلاقثم هنع ب

 ىل اع هلل م وأعم ”ىث لك هلونىلا عج ريف طفالا رهاط نم ةموهفملا هيف رظلاال هن هقلعت ناكملاف مءلادوجو ند دا

 ملاعلا قوف هنابىا (قوفلاب ىلا: هللافصو لجر) ةساح راث كاىوىا (ابق و( لع افالع «

 رابخالاىف درواعةياكحلاهيدارا نا هلعل ر(رفكوزل» امجحالا وثداحلابهلل( هيبشن)لوقلا( اذهف) هتك ىا( تحت ١

 مالسلا هيلع لاق هلا ضرالاىفو هلا ءاىسل | ىف ىذدلاوهو هدابع قوف ه4 59١ ا**- رهاقلاوهوىلاعتهللالاق رف
 فصنلا ةلللزني هللانا

 اندلاءاعءلا ىلا نابعش نم

 (اهيفو) ماك ثيدحلا
 لجر) ةيناخراتتلا ىف ىا
 ىلاعنهّللا لعفب ناز وحجيلاق
 رفكي هيف ةيكحال العف
 ركذ امب لئاقلاىا (هنال
 (هفسلاب ىلاعتهللا فصو)

 لقعلا ف صةننيتع ف وهو

 ىا (وهوحابصملا فاك
 هيفا (رفك ) هبهفصو
 ىلاعت هن صقنلا قاما نم
 ىلاعت هلاعفا 5 0
 ةءلص»وديكح نع ولخال
 انيلع ىذخ ناو ةدافو

 اهضعب ىف ةيكملا هجو

 هيف ةيكحالام لعمف نال

 هفس ثبعلا لعفو ثبع
 هللا للا ةقحلا ةيكيتو

 (امف و لهجو رفك ىلاعت

 ولو) ةيناخرانتلا ف ىا
 مضب )» دوب ىادخ لاق

 ىلاعتهللا ناكىا نوكسف

 نكي ملىا (دوب نوعا

 (ةدحالملا مالك نم )د شاب ع -

 تمم مو لزالاىف 0 ىلا ع هللانا مح رهأاب ءاتسم دعقأا

 تاداو رانلاو ةنعأا ىفل هيفذا داحلا ىلاعت هريغ دوجو ىف السا هريغ ”ىث

 0 (وهو ءانذلل نيعلا روملانم اهيفامو ةنعأانا مهنظناف ) فنسفملا ةش الا ىفإك ةدح الملا بهذموهو اههل ءان

 ةلدا الاب تدئام 0 الف ضعبلا دنع ارفك هنوك اما ( ضعبلا دنع مياذع الر ماشا شال لاع 2 -



 الكا وذكر ه هجوأ قب 20000 دهج والا كااهأ ىع 57 الا دارو يت هذا رق ن وكت نا لج © وةعطاقلا

 1 انههنا للعا 75 - +ل هت ىلا ملكت ثيح ا ل مكن وكتالف «ماركالاو

 رطل او وكلا مفوع

 لوالا ىفف ميظع ءاطخ

 هناعد دج و هلع عيج طبخ

 ددحن يناثلاف و+ه>اكنو

 كلاثلاىفو +حاكتلا ونامالا

 ىو رافغتسالا مزلف
 هللاءاشنا ليصفت دايز هل

 ( اف ) ةيشاملا ىف [كىلاعت

 نورث ةيناح راتلا ىف ىا

 ثعبلا ىا (ةمايقلا ركنا
 ةنعاوا)اهمونىف عجاو

 وأ ناملا وا" راتارا
 لع 1 211 تالا
 يع ره كا
 وهو « طارصلا وا)

 هج رهظ ىلع د ودمت رسسج
 ةيوتكملا فئادعأا وا)إ

 طخ 6 دابعلا لامعا اهف
 ةكئالمللا ةيتكلا ماركلا

 هراكتاب (رفكي) ةظفحلا
 ةعطاقلا ةلدالاباهت وبك كالذو

 ىاك اهنف ددرتول اذكو
 ىىا «(اهفو) ةيشاخخا

 نالاقنمو) هْناَح راثتلا
 ةماقا( نع ةرابعنازملا

 نوكحا الرو طقم وادعلا)
 3 «لاهالا هن زون ازي»

 لمحت صنلا رهاظدل لدن

 فالخ ىلعىن ارقلا صالا

 سياو عدتبم وهف )هرهاظ
 نازنملا ركب ملهنال (رفاكب
 راثتلا فىا(اهيفو)هلوا

 باذع ركتانمو) ةيناخ
 ' ١ اهتوبشل رف كرون ةمارقلا مون ءفاشلا ةعاقشرك .ىمو)بهاوملا فاكىع ؟صن ه'ىحي ذا (عدتم وهفرقا

 .كبردجو قب ونافاملع ند لك + ىلاعت :هلوق:ر هاظ ةناكح لاخلا :ذكعلا هنم فاح

 انك رقاولا لامالا نا اأن تف دقو افعضولو نم وصنلا لاتحال 4 رفاكتا

 ّْرتاونم ةعافشلا بابو ثيداحالال: ىنازاتفالا لاق«للدلا ةلاقمىف هنوكل ةلزتعملا

 مو رثكلا ءايشا : 3

 هلع عيمجا طبصق رفكلا ءايشا ةثالث انه ىدحملا .ىلوملا لاق + ماركالاو لالعلا وذ

 ميظع ءاطنخ هيفاموعاكتلاو :.. هاك رفيكلافوخ هيفامو هحاكنو هناعاددحمو

 اوآ ةتعلاوا# هلوقل ةيئاثلاةطقنلا رهاظلا 6ةقايقلا نكتانم اهفووظ ظقف رفغتسيف
 اندلا ىف ةظفطلا ن* 022 وتكملا بثىعااو طارضلاوا باسملاَوا نازي 21 راثلا

 الاتك ةرورتط الل يلام راكتأل « رنكي» مهم نيفلكملا «دابعلالامتا انو

 طقف لدا نغةٌراَبع نا زيلانان 10 نموؤؤفاضيا ةيناحراتتلا ىا# ايف ووطاءاججا واةنسوا

 ضوصنلا ل « دتبموهفلامعالا نزو.نازيمنوكبالو ,# ىف 3 ةحت نازي دا

 سلول عادالب اهرداتو اه رهاوظ ىلع اهلج. بجاولاو ' اهردان فالخ ىلع

 الودعلا نا فنصملا نم بساع لكشي هنا ىقحأل نكل رفكلانع صالخبا ا

 ان قرف لاش 1 ةك نطابلا' لها اهيعدب ناعم ىلا صوصنلا مير 2

 نابل ل عاق ذئابقلا راكتاو هرقل لارا ىلا دوم لوالاذا اذهنببو اوعداام

 ا ا 0 وهف رقلا بتاذع ركنانمو اهيفوي ةعيرمتلا ءاشاو ةمايقلا

 "را لذ كا راعلا والاتحالاعم دجال حيولتلا يف لاق مطقالف 2

 مالكلابيذهتوفقاوملاىفاع لكشب نكل لمتحلا راكنابرفكيالو اضيا لاقحالاْنع
 ًااضياو ىونءلارتاوتلاىلا ةغلابربقلا باذع ثيداحانا ميرسصنلا نه كاقعلا حمو

 تلاغلا روهظ لبق ةنسلاو تاتكلاب ادنةسم عاجالاب قح ربقلا باذع ناب اولاق

 عاجلا 7 قحاللا فقال ةءالاذا عاجلا ررقنل فالاا عوقو رضيالف

 2 ؟عاجآلا قرخو عاجاقرخ 0 طقاس فالخا سفن لب قيباسلا

 ليئنكن وكينا دع الهنا ىلع ربقلا باذع راكنا رفكوه ةدعاقلا هيضتقت ىذلاو
 ىلع 2 ولا صعب رهاوطظ لامحاو 0 ىاعلا هف رعب ةيايدلا تارورضلا

 اياحم هن وكعف * لوالا ةتوملاالا توللااهيف نوقوذ.ال + ىلاعت هلوةوحن باذعلامدع

 ديشداحألل ةلالدلا ىعطق عم باتكلل ا ىنط ليقدق و+عامجالاب عفتمم هلحمىف

 اهب مضايف ةيعطقذج باتكلل ةقفاواا داح آلا رابخا عيجج نا اضيا ليقو«ةيضرفلا
 عاف ركان هوو ىتش عضاومىف كعفنفاهظفحاف ادرطم هيض فلا ىلع لالدتسالا

 لان اءاملصااوا ءالعلاواءايننالل تناكءاوسهرهاظ 6 رفاكوهف ةمايقلا مون نيعفاشلا 2 1 4 ١ 7 ب ١

 ةعافشوا ليصفتالب الاج-اةعافشلا قاطم رهالتلا نكل ىدارفالا ىف رهاظ ماللاب ىلا

 رعب ىف نوعفشيال مهنا ميتا ريا ىفف الاو ةمايقلا قلطم فاض.ا رهاظلا و ءايننالا

 ةالبخخ ىلا تفتليال واءاججا ز وح الفالا و ىلاعت هنذاب ةعافشلا دار ملا اضياوةما.قل انطاوم



 يانإب »نها مب اني اا سويس 2 اج
 ل نع سفن ئزجتال امون اوقناو + : ىلاعتهلوقو حن لامتحا يغب نكلوىنهلإ

 مدعىف ارياو 6 ٍعض ولو و.ل ةحالاو« عأط عيفشالو +هل وتو ةعافش اهنم لسا

 نينربسم ان ود تح لا طق عون يف وتو امهنايب ىف هوتاامو !رارم نما ةكللأ

 ةلالدلا ىعطقلا 2 ال رئاوت ع ا 0 امنظ .امهناي نوك لمت 1

 لك عاجتالاب كاسعسالا برقالأ لعل ل وقا«باتكلا ن 10 ,.ةلالدلا ىبظ ىلع مجار

 ولا ونا 'نيذلا » زل باعضا دوا لاق نءو اهقر# :فلاخا 7

 صولا ضعي رفاوط لاح ال 5 تل 56 عشبه رط ةلرسلاك < رانلا ف وف

 ؛ ةلداضرافتل ادساقأ الإقحا ولو « :ةيآآلا انلمغتم انما لتقي نمو تىلاغت ةلؤقك

 عفيمطق كاقعلا#ج نبش ىف ىلا زاظفتلاب مالك نه قهاظلاو# هلع لفت كاهن وقا

 :يلذ لل «4لوخدلا دمي _ىلاظمتب هللا يور ركنا ولو اهيف هوا جفاف" ديالا مدع

 ةرظا اكرر ملا ةرعخا ا , #:رفنكي ةنللا قدي :نفكيالف دا آلاب نكل ةيؤئرلا 'تتلثث ناو ةمان قا فاكت لوخ دل

 0 فلا : ف نظم وأ

 ءادكوالا جانا قام رمصلا ١

 ةربقلاتِإذهقِوْزعااللاةول

 ؛لكبشاو اقعلا حزيش ىف اك فلاخلا روهظ- لإ عاجتالاو ةنسلاو باتكلاب اين و

 ؛ليحم رافكا نييو ةلسبقلا :لها“ زافكا مدع نيب: مهلا ناب ع رخلأ عضاوم اق

 تف عيومؤإولانعء :لوقنملا يمل ب قل وقا+ رففتم ايم انخو ل نءلاقلخو ةيؤرلا

 ؛نم دارملا ناو ٍتباينثتلسملا دجااىف لادن ركتذام: لاثتنا نا: كالو هبف ءانثتمآلا

 ,اوءاداموا ىفانما نما سو: مئاوملا ن نع الخ اذا ةلبقلا لها ند دخا 0 مهلوق

 يفرعإال لاقوإ اذكو ه«ايفاسؤنو ةيلعالا طارش ةياعرب ةلبقلا لها نم مك

 ,هنوكنم قيسامل فلاخم اذه: ةيشاملاىف فنصملانع:لقن # رفاك وهفاربقلا ب

 لقوليوأل اذه نع ةرابعلا قوس ءابا ىف ىحال نتاورلا ىلع لمحت َ

 نا عرمشلا ءفرعاال هلوق دنع رفكي إم ءازهتسالا هجو ىلع هنوك ىلع لاؤم اذه

 ,هلثم ىف ق ةوبسلا نالف لوالااماءامهدعبىف ءافخال ىافضسالل انيك عرمتلا 'مأ لاق
 ةياور ىف هلوشواليق وع ربعل ِتالذ هدارم ناكولو ٍنساورلا ىلعيءادبإا نع ىبأي

 رف م داش را ىنب لمدن تسيل 2 م ةلئمانه رهاظلا نالف ىناالااماو*

 معلا ن 5 ذ دقملا نود طق .ديقلا ىلا عجار ىفنلا نا ىلع: لخنإ ىلو فافقسالا

 داعب مل ةدادوتساف ا هناذع راقحمسا مزلتسيف هف اال ىنكيلعقا و هسفنىف باذعلا نا

 ىدحا ىلا. ةبعشذ٠ ةلقتسم ةقرفاما « ةيردحقلا رافكا بع اهفو 8 دعت 1

 قولخم كلذلب «ىلاعت هللاربدقت رشثلانوك مهيفن ىف ةلزتعملانم عونوا ةرسشع

 دبعلا سفن نم بيستلاو كيرتااو هللا نه ريدقتلا اولات ولاماؤ دبءالوا ناطيشلا

 ىلاعتهةاخ اذقتعم ابدأت ىلاعت هللاىلارمشلا ةبسننع ىّم هلا اودآراوا ناطيشلاو]

 هلوتو< ارهاظناكاذا مهكسلع نا نم مدهنام وح ن 5 نوالضيال لب نورك

 لمدن نملقاالف اي كليضقل ني همر نهكباصاامو هللا ن 0 4 م نكد كياصاام *+ ىلاعت

 لاق" "هللا هر َ ١ وعملا اىغدبز ءاالا 1 واف ٍهضيناكوأ ضال

 07111 0 -- مسيوم ع سقس ههاصم ح هله ةسسسصما“ م همام دع

١ 

 ةيعطقلا "صحا لئالدلاب

 دل ل نمو اينو)

 ,«رانلاق رابكلا باعصا
 عدتمو#) اونوت | 0 نأ

 ناسا واوان ذو

 نش (يلاعتشا اور

 دع 1 هلل هال

 100 4: :و لوخدلا١

 ل ١اق

 فلام اذه 6 رفاك وهف

 ,راكتانا نم. رقنههدقام
 نا.الإ ةعوض ريقلا ب ادع

 ناك اذاام ىلع اذهلمب

 فاسفكسالا هحو ىلع

 احم دقق ءازهتسالاو

 سخلا يشلا ناسنال|ليقواايف.

 عيبتلا ف مااللاق اذك

 ا اف ,ايزواتبم

 ريغ ىلع يما لمحو
 ثلصل باج ولالا

 يلع لو هب ةيشاخلا ىف

 5 (اهيفو ) نبتاوراا
 ا 2 دينا راتتلاق

 ةلوتملا ( ديردقلا افكر

 مهيفن في ) ردقال نيفانلا
 يىلاعتهللا ربدقت رسل ِنؤك



 ا

 ولا هللا+ىلاعتهلوقلو رد. ءانقلخ ”ىش لك انا *ىلاعتهلوقل مداصم كلذو ( سفن لعف قلاخ لعاف لك نا ,هاوعدىفو

 رك نا نومعزب نيذلامه ةيردقلانا لعا *: هموبع ىلع قاب “ىث ىنممب ”ىث لب صيصخ'امدع لصالاو **ىث لك
 داسنالا نم سشلاو هللا نم ريهخا نولوقبو مردقو ىلاعت هللا ءاضَقب ىصاعملاو رفكلانوربالو هلمفل قلاخوه دبع
 ١ لامتدق|نوذ ةذارغلا هلامفااهبدجون ةردقدبعال اوتنثا مهنال كلذب اوعمو ةاصعلالامفا ديربال ىلاعتدللا ناو

 دفب(ةيئاسيكلا رافكابحي) ةيناخراتتلافىا (اهيفو) فقاوملاحرشىف همامتوءردقو هللا ضش ءايشالانوكينا
 00000 ]ا را] تارك وا نراتمل بقلوقو ناديك ا. ةبوت٠ شفاورلانه:ةهال هانا توكنو فاعلا
 مدبب مالا هلادب نم روهظلا ىنعمب دملاو محفلاب (ءادبلا مهتزاجاىف) ةفارظلاو كاردالاوهو سيكلا نم“ ريبزلا نب هللا دبنع

 ةةاوعل لولا هما زاتسنأل( ىلاعتهللا ىلع ) هي ؛ 4 قمح زوجالو نكي لنادعب ىأرلا روهظانه هدارااؤروظ اذا ءادب

 .مهولطم ىلع ضنلا نم مهكسمت لاقحاو روهظلا باغ ىف القنو القع هنبوكتو 5-6 1# 1
 '”ءريغوا ناسنالا نم. عاف لكن اه ةيردقلاىا « مهاوعد ىفو» ءافملا ةياىف هماعو اريد اول 2

 . رهاوجلا قلاخوه هللانا مهبهذمذاىلامت هللانود# هسفنلفف قلاخ ظارشوا اريخ ||[ بد )ز لرمصالا ىف
 ناوبحلا ةكرطرايتخاوا رانلاق رذك اياحيا اما ماسجالا اهثددتف ضارعالا اماو ||. ىا 6 ضفاورلا رافكا

 رهو ةيردقلاب اوس دابعلا ةردقالا اضءبوا الك دابعلا لامفا مهدانسا لجانمو || مهلوقىف) ,هرفكب مكملا
 .ةمالا هذه سوح ةيردقلا هلوقب سو هيلع ىلاعت هللاىلص مهيلا راشا نيذلا || (ايندلا ىلاتاومالا جرب

 ؟”ئاوكلا نو:سيسوجيلانا هيشلادجو فقئاوملاىفاك ردقلاىف هللاامصخ مه هلوقو نوكسم من مجرو

 ةنسلا ىرسشحمزلا جاهنم نع لقنرمثلا لعاف نمرهاو .ريخلا لعاف نادزب نيهلآىلا | ىدعتملا عجر ردم

 ىرمشحم زلا رافك ١ مزلي ركذام ىلعف اهنم ”ىرب هللاو دبعلا نم ةيصعملاو هللانم | .رسصاقلا عجر ردصمو

 ' مهتزاحاىف © ضفاورلا نموا ةم.ثنم فنص «ةيئاسيكلا رافك | بحي اهفو## ره رفك كح و عوجر

 مازانس ال. كي ىلاعتدللا ىلع »نكي ملنا دعب ىأرلا روهظ ىبعم دملاو معفلاب «ادبلا أ هنال ر زكذمملا هكون

 ىلعىيماذه لثمنا ىئءال عئارشلا محسن دوهيلا زوج مل همئنمو مدنلالب لهجلا
 بو هءادتبا رفكب سيلف انبي موزالا نكيملوامزلب مولو ارفك زفكلا موزا نوك

 ىلاعت هلوقل مداصم

 : 1 اهانكلهاتب رق ىلعمارحو

 حاورالا خ-انتبإ» مهلون#و ايئدلاىلاتاومالا عجرب مهوقىف ضفاورلارافكا بهاوملا فان وءجرإال مهنا

 رشع ىئثالا « مالا ىلا هلالا حور لاقتناو © دالاىلع دسج ىلادسج نهىا 17 َنفأَو رلانازعا»

 | ناجتو ىضترل نع مهو دهجو  ىلاعت' هلاءزك ىلع دالوا نم مهنع ىلاعت هللاىضد أ ديسران لع قرف نو ردو
 .ىضرلا ىلعو مظاكلاىسومو قداصلارفعجو رقابلا د#تو نيدباعلانيزو نيسحو

 ىدهلأا رظتملا دممو ىركسعلا نملاَو قتلا دم نب ىلعو قتلا دممو || 7 رحم" فقاوملا ىف : افك ا حن فئاوملاف
 ْ هو َةِيبابسلاك مهضعب

 نا)اعاو لتشملو ىلعتمي مل لاقونءادملاىلا ىلعءافنفاقح هلالاتنا هنع هللاىذر ىلعللاق ءابسن هللا دبع باصصا

 ١ اذهدعب لزنب هلاو هطوس قربلاو هتوص دعرلاو باضلاىف ىلعو ىلع ةروصب روصت نا ملم نبا لتق

 ةنصو + هءالك ىهتلا نينمؤملا ريمااي مال_لا كيلع دعرلا عامس دنع نولوش ءالؤهو الدع اَهأالعو ضرالا

 اوج تثلماك الدع ضرالا نؤالعو مهئادعا نم نرمقتنبف ايدلاىلا نوعج ريهءاكتاوايلعنا اولاق ضفاورلا نم

 ١ () مالكلا رف اكهفاف هلا ولاقام مهناف اهبلا تاومالاعيبمج عوجرال ايندلا ىلا تاومالاعجرب دارملاوه اذهو

 !ادبعنب ا دبع باصصا هو ةيحانإلاك رخآملا دسجنم حورلا جورخىا (حاورالاخسانتب) مهلوق

 تا ىتح ةعالاو ءابنالا فمن تيث مث مداىف هللا حور ناكو لقتنتو مس حاورالا اولاق نيحانإلاىذ رفمج نب

 ثع ىنثالا 6 ةمئالا ىلا هلالا حور لاقتلاب ١) مهاوثىف 6 : ) اذع هللادبع ىلا مث ةثالثلا هدالواو "لع ىلا



 لأ
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 هنا راغ د مامالا ىف هنو عزب اك ىف<(نطابماماج ورح ملوش (و) مهنمهق رف لوقاذه و( ةهلا) كيذا (ذمالانأ

 ىعبهافخاةدم عرش الف (نطابلامامالا(كثالذ ) ج رنا ىلا ىهنلا ومالا مهايطعتو ٠) روهظن ايا ره سب ادرس ىف ١

 ركتملا نع ىهنلاو© فورعملاب ىمالا مهليطعتو نطابلا مامالا جور, مهلوةىف ضفاورلا نم ةيمامالا رافكا كن
 اوفلتخاو قداصلا رفهجح ىلا ةمامالا اوةاسناىلاهدالواو ىلماذص وصنم ةمامالا اولاق مهناف نطابلا مامالا جرم نأ ْإ

 ىلع .هدعإاو. ىضرلا ىداوم نءاىلع هدفدو مظاكلا ئءوم هنبا هنا مهبأذ هيلع رقتسا ىذلاو هدعب هءدلع صوصخملا(

 حالصدنع هجورخ رظتنلا نطابلا مامالا وهو نسا نب دك هدعب و 7 هه ]80- ىزلا ىلعن نسا ءدعبو قاد

 ها عاطقناو: نامزلا : 2 - .
 0 3 7 3 : : راكنا همازاتساىف كالو مهي هل الا لول 6 ةهلآ ظ هدنع نب روك ذملا ؟ةمئالا ناوي

 نا مهلوقبو ف ىلاعآ يف لوللسا .داقتعاو ةمايقلا»
 مدعلو # ىهلاو مالا مهل.طءتو نامزلاح الص دنع جب رك“<نامزلا داسفل نايفطلاو

 هدالواو ىلعاةصوضنمة .ءامالا اولاق# نطابلا مامالا ب رحنا ىلا ف الص | ماكحا ةيع رسم
 ىسو٠«نباىلعف ,ظاكلاىسوم .هنبا ىلع ىيأر رقتاف وفلتخا مث قداصلا رفعج ىلا
 رظتملا مامالا وهو نسللاندم<أ ىزلا ىلع نب نساف قتلاد#ن ىلعف ىضرلا
 ارفك كلذ: نوكف كك دشالاو مهنع ىلاعت هللا ىطر.ر وكذملا ىنتلاو هجورخ :

 بحي الف مهدانعو مه رش نم

 جرف ىجىهلاو مالا

 هبوجوب ىنأ!لهالاقو+
 ضورف نه هنال . اةلطم

 ضعبلا هنماقاذافةيافكلا

 لكلا مثالا ونيقابلا نع طقس. || ىلص دن ىلا جولاىف طلغ مالسلاهيلعلئاربيجن ا ةضفارلاىا # مهلوشبو »11
 مهاودبو) قيفوتلا ىف اك ىنلاف 0 هنع :ىلا هن هللا ىضر تلابط ىبا نب ىلع نود ١ هيلع ىلاعت هللا: ظ

 (ىف .طلغ لئاربج نا

 دد ىلا ولا) لاصيا

 ىنلا نولم< مهم فذاصو لت ىعب شدر بواص نونعليو ىلع وه ةققح"

 ىءوم مه نوراه ةلزنع ةودنلاىف اكيرش ىلع عم مالسلاو ةالصلا هيلع.
 بحيو نيدنرماماكحا ,هءاكحاو مالسالاةلءنع نوجراخل موسقلا ءالؤهو

 لوا مهفنهنع ىلاعت هللاىضر ىلع ةعاطانع اوجرخ نزذلا « ج .اوللا رافكا

 عقو الف دنع ىلاعت هللاىذر ىلع .ركسعىف اوناكدقو مالتسالا ىف تقرفت ةقرف
 ضعبلا لبقف ىهتبش هلا ز ال ةوعتست نان( لصوق لع نك ريكهلاة يضف

 باصصا مهلا مضناو نوقابلارفو هنع هللا ىضر ىلع مهلا ن ورزخالا نطل

 دولخ مههاذف عالقلاو عاقبلا ضءب ىلع اوبلغو دابعلا اولتقو هنا لوقعلا

 ىلاعت هللائذر صاعلانيورعو ةيؤاعمو ىلع رافكاو رانلاىف ةري كلا بحاص

 نيورع لتقو ماشلاىف هي واعم لتقو ةفوكلاىف ىلع لتق ىلع اوسد مث مها

 وهو صلات وا موع-* فيسب هنرضف -- نباىلع لتقلاوئيعو رسح»ىف صاعلا

 نبا هللادبع هيخا ةفالخىف مهلتاق ريبز نب بعصم ىيءزه مث ةفوكلا دس« ىف مويا

 ماك - تدضامت بمدصو لتقف انو مهعجج قرفو موضع ىلاعت هللا طر ريبزلا أ

 و ىلا "تاطا:دنمإو ةرفص وأ نإ بلهملا جاسحلا مهيلا ثعبف دابعلا اورضضاف ١

 نود و هيلع هللا ىلص

 هللا ئئض ن بلاط ىبان ىلع

 هيلع لزنملاهنا و( هنع ىلاعت

 ده ءنود.مالا نسفن ىف

 نم ها رغلا١تلاق قع

 سانلاهبشا ده نضفاورلا

 بارغلاب بارغلا نم ”ىلعب

 هللا ثنبف بايذلاب بابذلاو
 ىاجدازلم املابعولاب لدعم
 لسا ريج :طلض“ هنع هبا:

 دم .ىلا ةلاسرلا غيلبتف
 هنهف هللا ىذرر ىلع نود

 ضؤاورلانم فنصو مالكلارحىف لاقو + فقاوملا ىف اذك ماللاهيلع ليئاربج هءنونعي شبرلا بحاص نوفل
 ةلزنم مالسلاه يلع ىنلانءيعاهنااولاق فنصو ماللاامهلع ىمومنم نوراه ةلزنع ةوبنلاف ناكب تش هلأ! وا
 (مهءاكحاو)اءاجج ا(مالسالاةلءنءنوجراخ) ركذامل نودقتعملا (موقلا ءالؤهو) مالسلاهبلع ىسومنم رض
 فاصوالاءذهنم ءاربمامالسالانيدىملا اوءجريو اوبوت ملا نولتفنف (نيدترملا ماكحا) داقتعالا اذه مهبلع أرللا
 نذلا (جراوملا رافكا بجيو) هللالوسر دمع .ىلاعت هللا لاقدقوةم الا عاجاو نآرقلا صن اوكا مونالماث
 هنع هللا ىضر ىلع ةماطا نع اوجر
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 1 5 بلاط 2 ب الع مينا افعل 4 25| اذهو رثكو راما 000 0 الإ 86 00000

 اا هل و و 0 اباصا نم هيف 0 0 رخال ا و

 538 هنن مككأاب ها ض ردع هنء ىلاعت .هللا ىذ رىلع ةعاطانع او>رخ ةفوكلا .داه نم موق حجراوذلا

 | اومايو ءاميلا,اوكفسو فالإنا ةيار اويصنو اوهتجا لجر!فلارسثع ىنثا اوناكوبهللالا ركملانا واقوي
 مهم جا مو مهلصأتس او مهلت :ةئناو رهنلاب مهلتا ف لاتقلا الا واف مهعوجروما رو هنع ىلاعت هللا 1 رههبلا راف

 الص بنج ىف هن الص مكدحا 22 ىءاقموق رم >ىف تن كلا !لوسرلاق نيذلا هو ل ملقا

 اكالك جراوملا ماللس 0 329 ه9” مهقارت مهنامعا نوزواحيال نكلر مي“ وص لح ىف هماوضو.

 دادمالا ىف رسصقال جا ١ نا م حراؤخملا زك الاف ةيلغلاو 5 ع ةسع عست | 6 اوةرفت 3و: را 2 دقو: ناكلا

 اذ آو نيفنم, خاول مهروولظ لواف .نيمسملا نع مهرس. عطقناف اومزملا نا ىلا 0 علام عا رفكو قرف

 نيذلا هدم الا عيجج مهرابفك !ىف 9 ناورم ,نكالملادبع ةدم رخاؤا مهتدم

 نب نامعوببلاط ىبا. نب ىلع مهرافكا ىفو © مهلاعفا اوضرب ملو هلع اورككا

 دعق نمو سابع نباو 4 ,هنع ىلاعت هللا ناوضر ةشّداعو ريولاو ةلطو نافع

 نا منال ىمناؤفنو مهيفلاخ نايبص لتق اوح ابا ونيمسملا رب ابو. رهعم لاثقلا نع

 ناو نوكل فلام ذه

 أ اورفك وذ مالا نمر هادعنف

 ناوع وكلاب ةءاضرل ايلع

 ةكئاعو ل نلاو 0

 م ناثثع .ةعقو دنع مهلوالعل نيفص ىف ريكعلاةعقو دنع 0

 ا( ١ | لإ نآدلا برحح اوعتواو .هنع علاغت كلا ىضز هلع اودعارج نحي || | نإقفاؤم اوناك,ن او ىهظنم

 نبل كلت ىأرلا بابراذا لمجلاب رح ةدصق :ركذ ام 0 لما'ليق || اورفكف نيدلا ىف: مهل

 ١ ارتكب 022 1 و اقلظم 3 راقكا نا لكقشم ل دئطعابب ناؤرعل رنا فاجأ و || مهليصفت ماهو ىلاعتفللا
 انجاو ههجون» انهو نيهجونم ه ةركاذ ايف رفكلانا ملا عيجلا ىف ا ادهورفك

 راطتاق 9 سينا نيديزب باكصا حب راوملا نم ةقرف * ةيديزنلا رافك !بحو'ه
 1 ايملانم لزني .باتكب « سو هيلع ىلاعت هللا لص دهشنةلو خشب رجلا نم تكس
 وكذا محذاو رفكلاهجو نارقلاىف ةروكذملا ةئءاصلا ند ىلع ّددحاو ةلج |

 تارورضلا نه لب ةيعطق ةلداب تباث ةمابقلاء ون ىلا هتعيرش ءاقبو نييبنلا متاخ
 افص مهيفنف ف رادتلا نينيسح باصحا  ةيراجيلا رافكا بحيو  ةينيدلا

 ع لاجل اذ مج 1 4 نا مهلوق ١ و ١ مالكلاف 7 رسل ىلاعت هلا مهوةروك ذملاج راؤلا نم

 داو ىلاعتهنوك و نارقلا ودح همازلتس 3 ءىرق اذاضرعو قه ربحو اولاقةسينا دن زب باصصا

 مفو) ةيئباصااةل٠ىلا دمم ةعيرشريو ةدحاو ةلج- هياعلزنيو ءاعكاىف بتكي باتكب رضا نمىنن ُثعبا

 ة ام !ورفكُف ةريغص وا 2 تنَذ لو نو رستم دودلا باصصا اولاقو. نآذقلا قهروككذملا

 لاةأك عطاقلا ليلدلاب ةمايقلا مونىلا ةيقاي هتعيرشنال ةيشامطلاىق نك ذو دوهلام تدسلا باككا نءلاك اونعلاو

 لا رافك ابحو) رفاكى آر قلا صنلابذكمو هلبيذكت هفالخ زاظتاو ةمدلك يي 2 نييدالا متاخو ىلاعت

 آوخ ةيشاحىفاك كلذرغو ميكح ريصب ميلع عبمهللا و ىلاعت هللا لاق ةءطاقلا ةلدالاباهت و.كل 6 ىلاعتهللا تافص مهيفن ىف

 اق رافبالىسفنلا ىنعلاوه ىلاعت هتاذب مئاقلاو (“ئىرق اذا ضرعو بتك اذامج نآرقلانا مُهلوفىفو) هداز

 . قام نكن رفكو ظفملاو قطنلاو طاناىذ ع اهنم لك تادوحو هلو دابعلا رهظا نيد ىذلا نارقلااماو

 هخحرشو: فقاولا ىف

 ١ بخيو )ىلاعت هللا امهجر
 راظنتايف ةيدزبلا راشكاا

 ةلامم حدي "يحمل نم':ىبن
 هلع ىلاعت هللا ىبص دي

 ةدحاو ةيديزبلا (1-و



 نوفن ونارقلا | ذه نوت ءالؤهو هيلعلدب نارقلا اذهو ةنسلالهادنع هللا مئاقلا ىلاعت هللام الك راكنا نم اذ

 ةريغارافك اى سانلامات+او) ة هدا 5 ائلا قىا «اهذوز بهاؤوملا فك اضيا ا اذهو ىءقنلام 5

 هنال تتاكلا دب ىف قلاك( الص العف د.ءال رب نم رافك !باوصلاو هيأ 300 زهؤ- مهرافك ا ىبأنم ,هنمو ,هرفك |نم .4

 هرلاكتلا لاطلا ملكش ) سبت
 5-5 0 20 5 ىا #« ةريسملا رافكا ىف سانلا فتلخاو 8 ةياخراتتلا ىا « اهذو ه١

 ىف رف هرخ 1 35 1 1 . / 2 ١

 1 00 5 1 0 3 | 1 طقف هللأ ةردع ديملا لعف نوكذ هلا_ءؤا وق اروب<# ديعلا نو مهاوقا ةيرجلا

 0-2 قرعلا نمودح دا الب 5 علا قاحب ديعلا لعمف نوكت نيلئاقلا ةيردقلا فالخ الصا ديعلا ند ةردق الب

 0 همازاتسال 6 مهرفك |نم مه ب هلى نباك طسوتم قملا لعاو هللا« ةردقا

 ةرده2 اولاف ىدهربل ١١ لائحال ب مهرافكا ىأ ن“ مه: و 3 اهفس هفلكت نونو فيلكتلا ةدعاق لاطنا ١

 ل06 ع داصضا دعالا ١ ا : 8 1 ١ 1 . م '
 3 0 1 1 ١ ناكناو ىث ىلع او نوردشالو ىش لكق لاح وك هلبواتو ص وصلا ضعب

 ٍ 3 هلزمع ب ا هي الصا العف دبعلل قو دقتعي مل ىا « رب ملنم رافكا باوصلاو © الطاب الإ وأت

 0 00 || نم *« ري رافكا بحنو 9 داحلا فراكك عرمشلا تافياكت نوك هءازل: بالا
 ارا كا ن>لا 8

 0 قطانلا ناويللاوه ناسنالاو 4« دسملاريغ ناسنالا نا هلوقف 9# هير
 تبدا لارا لا رهان 6 ١

 د ُ وانأب : 7 9 0 نو مدع ىدتشس اذه لف دسااوه م.طاو ةدارالاب ءارصم مان مج ناويطلا

 هل _ةتعم ماع ىبايسو |
َ 7 

 ناعست وهوىلاعت هللاىلا |

 صلاخ ضخم ربج لوالا

 صنلالوقا +ىعطَقلا صنلا راكذ |مزلت سيف اذلكم هن وك ىعطقلاب تالدقو افلكم دسالا 1

 ادسج ناسنالا نوك ىلع الو افلكم دسملا نوك, ىلعال افلكم ناسنالا نوك لت

 نيفشاكملا ةىفوصلا وب غارلاو :ىلازغلا بهدم وه اكاناسنا دس ا ريغ نوك زوخلا

 كانا 9 0 0 2ك - واو فرصتلاو رييدتلا قلعت ندبلاب قاعتم در ردوح نانا نا نك

 هنم ردصلام ىلع ريم | ناسنالا وهىذلا ره ولا قلعتم هنوكل زو“ دسملا ىنع اند فيلكتلا ةيصوضقلا ديعلالا هيمهالا لو
ِ 

 2مم رد_صل رد

 نا ال | ىرممبال ءزج ىلنوارلادنعو صوصختلا لكوهلا وه ناسنالا نيماك:أ ار وهج دنعو»
 و ل 3 6 غامدلا ىفةوق ليق و+» رخالارك ملال وا نم ناين دبلا ىف راس فوطل مج ماظنلا دنع و تلقا

 > ععاع عدس لعل ؟

 روج يعامل ىلع هيردعت | يو ىتاسنالا سفنلا ليقو+ندبلا ىفةامحللا ا دبم بل ةاةوقليةو * ةكرالاو سلا دبا
 ل ىاثلاو هأ لعالذا 0 : ٍ

 را ا كر سفنلاب جاىسملا ةيضغلا سفنلا ىه بلقلاىفو ةقطانلا سفلا ىه غامدلا ىف ىو

 كةيرارضلاوةيراختأاو
 كلج 2 كارلا ف
 (نستا راك تكور
 نه لجر مسا نكسم اكوه

 دابع نب رهعثوه ةلزنعملا

 (ناسنالانا هلوةىف )ىلا
 قطانلا ناوملاوهىذلا
 ا (دسعلا ريغ) ىئعم

 ةيناوهشلاب ةاعسملا ىذغتلا أدبم ىه ىتلا هينانلا سفنلا ىه دبكلا ىو ةناورطلا

 مدلا ىهلبقو طالخالا لادتعاو جازملا ىه ليفو+ ةلدتعملا ةعبرالا طالخالاىب#و

 اضياوىهتنا هيلع ل وعتا لصنال 0 5 لع اد هيلع 0 مل كالذ نم ًايشنالاقا

 ىلكتلا ها نم رقعملانإ هب ذهتىف نازاتفتلا حرص

 1 ا ماظنلا ل ما 1 هلعل لاحنالو لدْال ندبلا ىف راش

 5 ذامنا ىنحالو صوصخلا لكبهلا اذ ناسا كد لاطبا و اضيا كالذ ىلا

 زوحالو نك اسالو كر 0 هلاو رادع رداق 1 هناو# رفكلا مدع بجولا

 0 8 0 د رمق هرلوطلا و رفسصلا و ركلا و اا ىلع ةزامجا قاصرا نم ىث هيلع

 ةلدالاب 4 انوهنو اقلك 0 مزاول نه وهام تابا وه رفكلا هح>و ىف ليو اهريغو لاصفشالاو لاصتالاو

 تمي أن يودهذ يف أنش كل أن وأ أ سلس 777؟7؟7؟7ب77ب77ب7ب77777سس7سس777س
 هناو رات ردات ج )ناسنالاىا (هناوزهداز هحاوملن ةيشاملا ق اك (ل مم ةقر )لوقا اذه رفكلا ل ةمط

 هزص ول هفصوو ىرابلا هب زعت هل تدلاف (ماسجالا ىلع ةرءاعلا فاص والا نم 'ىثهيلع زوج الو نك اسالو ذل رمي

 فيطل مجةيئاسنالا سفنلانأ نب

' 
: 

1 



 ْ 1 هيفام 0 00 ةيتصلا 0 «ىرإل 000 مهوق) 3 0 موق 1 - 40

 ظ لاعت .هلوقك ةيمطقلا ةلدالاب 3 0 6 ا راع كلوا ناو 50 ن*٠نآف ناك 5 0

 ١ 7 1 (كعم ىنا*

 | 0221 الج اولا 'صاوخ نم الا 0 هل ناكتسمرلل رداذلم ناك ناحنالا هنهول *الإ أ ىرأ 1
 | هنا تفرع دقو ةروكذملا بهاذملا نم ارهوج هنوك ىلا مجار اذه رهاظ نا

 | م.جاوه ر ورسشلا ل عافنا ليقو +مهمالسا ىلعا وءججا نيذلا نيلسملا ضعبل بهذم

 مزاي ريدقتلا اذه ىلعف ناسنالا وه كلذ ىف باذعلاب ذخاؤملاو نكاسلاو كرحتملا

 مزاياه ا ريبخ تناو هنع ىلاعت هللا هز: بحي مط وهو رثلا لعاف ريغ بيذعت

 ةذخاؤملاو ىماكقلعت امه نوكي نا زوحف ةطبارو ةقالع امهننب نكي ملاذا رظلا

 نودي ركفتلا وحن درح؟ فيلاكتلا لاثتما نوك كلذ مزلتسي ليقو*قلعتلا الذ |

 هوجو * ىلاعت هلوقو

 اهنر ىلا ةرضان دئموي

 بجو اهزراكتاف +5 رظاد

 رافكا بجيو) ريفكتا

 ل 153 ين اطلا حا طوشلا

 امن رعيال ىلاعت هللانا

 ( ةردقو داراكاذا آلا

 نم كلذ. لوقلا ىق امل

 ىلاعتىرايال لهشا ةيسن

 هلوذ + رفكح كاذو

 انكم قرافلا هياط كلا

 هكا راخلالا راع

 ثتدكلا قف زوطسلاو

 كيلع بهذالو رفك وهو ىلاعتةللا ماكحا ءاغلا ىضتش اذهو حراوملا لاعفا

 | رك ةياقك زاوج نء تفرع دق كنا ىلع هبجواام قالو بجوال درحأا نا |

 | هعوجم ىضتقا 0 مهل لب طقف انه ركذام سيل رفكلا هجو لعل قلعتلا |
 | ةلزتعلا نم موق رافكا بحيوول عا هللاو مالكلا ك5 لس اهرذ داجو دكلا ١

 || مكلاوا رصإلا ةفصل راكنا لوالا ناف # ىربالو ا ىرال ىلاعت هللانا مهل وب

 | لاقو ءىرب هللاناب ب ملأ « ىلاعت هللالاة دقو ةءايقلاموب ان ع ىلاعت هك ناثلاو ْ

 ١ عومجم رفكلالعل يآآلا ةرظان اهبرىلا ةرضان ذئءون هوجو لاقو ىرأو معسأ
 ١ ةفصىلا عوجرلاب ليوأتلا مدع ىلع لوالا ن٠ دارملاوا عوملا ثيحنم مالكلا

 | رافكا بحيو# لبيقام ىلع رصبلاو عمعكاةفد مدعب نولئاق ةرعاشالافالاو علا |

 أ دحتسقل محدناا ضعب ىف اك قراطلا ناطيش باوصلا لق * دا ةناطيشلا

 ا ١ هللاناهلوةف# ةعيشلا نم ليقو ةضفارلا الغ قرفنم ةيئامعلا 0س ر نامنلا نبا

 | هتافصو ىلاعت هتاذك ةدارالاهب قلعتالاف هدردقو هدار اذ رعيال ىلاعت

 ' 01| ةرلق لاعتدل امواع٠ نوكيال اهمدعلاح تام ودعلاو تاعنتملا عج و

 | نصا ةيشاح نع ناوفص نا # مهجل وشب ل لوش نم اهيفوؤل اريبك اولع هنع هللا

 أ| ثداح هلع ناو ةعوكو لبق ءاشالا 00 معيال هللاو السما دعال ةردقال لاق

 نامل نا" د نب نكس

 ناطق قلن ةعشلا نم
 فص ةيناطيشلا و قراطلا

 ةيو-سل٠ ضفاورلا نو

 ا سلا لاذ !ىلعملا
 ىلع ىنا_م-جريغ رون

 ءباعاو ناسالا ةروص

 كاذيو اهنوكدعب ءايشالا
 (1يذو) اونعلو اورفك
 نهر ةيباخراتتلاىف ىا

 مه ( مج لوقب لو
 نارك مهرك ذف ةربجلا

 0مل هتاف

 2 6 ىلاءتهللاو الصا دعا ةردقال

  اهريغو ةدارالاو ةردقلاو اعلا نم هريغ هن فصت ام فصتال هناو لحم ىفال

 ا 0313و ةرشما] ةريسمت ىلع هاني ا 0 راثلإو نطل ناو

 ' لاقل نم دحاو لكب لب ا ثيح نه للملا عوجت رابتعاب سيل رفكلانا

 | ةيرهدلاسلاجيو ملعهلسياناسللا عصف ناكو نآرقلا قلختلاق نم لوا وه لبق
 | ىلع لتقف 'ىث هنمولح الو ”ئثلكفو 'ىثلك عم ءاوهلا اذهوه برلا لوو |

 '01 دمج ىلإ دعا بنكلا نص ق“نكل ةهجو دؤساف لبق ناب صاب هتعدب

 َ ضرالاىفو هلاءاعسلا ف ىذلا وهو + ىلاعت هلوقل ناكم لكب هللا ل ا

 هلا ل قد ”تداح هلع نإ و هعوفو ل شالا ن

 هنالك ىهتا ناينفت رانلاو ةنلاناو اهريغو ةدارالاو ةردقلاو 1 هريغ هيب فص واع 0 ىلاعت هناو



 لعافال نوذلابو ل اخيه ةيتفلاب «(ىبصيالن) همدو هيحاص لام مصعل ىذلا 4 نيدلا نم ان دنع جراخوه

 رمدأ اهرسسكو ميلا عذب (هزانج) لعافال نونئلابو لوهدملل ىبم ةيقوفلا 0 عاالو هيلع 0 دما سوم

 بهالزوملا ىف اك كلذريغ لبقو هسكع ليقو تيملا هيلعو شءئالرمسا سدكلابو كلذل مسا ممفلاب ليق و-شعلال

 ىلاعتهنا نواوشو «رعلانودرين يذلا )ب فنا ممالانا نولئاقلاو ردقالنوفانلا ةلزمعملا هو (ةيردقلا فتصاماو

 "ىش لك )ىف كلذ رعباك ىا «(كثاذكو) هدوجو ىا (هنوك دنع ”ىش لك لعب ىلاعت هللانا نولوش مهلا معلا د

 ناك ناو دجوي 1ىا(نكيملىذلا 'ىثلااماوإلهدوجوىا (هنو دنع ه6 ؟19]ظ»ح !عيلبقتسملافدجو:ىا(نو

 نع ىلاعت( هنافر) د> ويس

 ىح ىلاعت هللا هلعبال ) مهلوق

 ليل امش ( نركب
 (ءالؤهف) ىلاعت هللا ىلا

 مهدياقعةروكذملا قرفلا

 نا ( رافك ) ةيدرلا

 داقتعالا كلذ ىلع اونام

 ىلصنالف نيدلا نه اندنع جراخ وهنإ# رارقا رابتعاالب ةنرعملا وهناعال'ناو » هلا

 مسا لبقو تيم هيلع شعن سدكلابو تيملا مالا متن # هنزانج عتتنالو هيلع

 لاقف كرابملان. هللادبع دنع مهجركذ ليق كلذريغ ليقو اضيا محفلاب اذهل“

 منمج نم هعسا قتشاو رانلاىلا + ا.عاد سانلا ىلا ناطيشل تبحم

 ىلاعتهل # للعلا نودري 8 ردقا|نيفانلا ةلزتدلانم ## نيذلاةي ردقلا فنصاما وف

 نولود مهنا هنا ىا# رعلاد رريسفتو #نبدلا نع نوجراخ ««اندنع تاذكْفوإ#

 0 دجو»## نوكي ”ىث لك كاذكو 9 ءدوج ودنعىا « هنو دنع ىث لك مهب ىلا هتدللا نا

 نودنرف مهلع أرط ناو هنافؤيدج وبل :«نكي مىذلا “ىشثلااماو#9 قبسام بيرق اذهو هدوجو#هنوكدنع

 نيد 2 مومعمل طقف ريخالاآل انهرك ذاملك رهاظلا * ءالؤهف نوكي ىتح ىلاعت هللا هلعنال

 ؟ معو )| و 4 وزال عوض ذ اشكل هو كو هل
 لاق ,هرفكل ( مهجوزت
 [ 2 01 لا ه

 مهنم ابريض ناف ةئجرلا اماو. مهتزانج عشت الو 2 مهيلع نيدترملا ماكحا ءارجا

 لها فالخ 6 ىلاعت هللا ىلا نيرفاكلاو نينمؤما صارت لكن ىا « ”رت نولوش

 هدعوو هربخ ىضتقم ىلع رانلاف رفاكلك ناو ةنطلاىف نمؤم لكنا نم ةنسلا

 نيرفاكلا ونينم ؤملا ىف *« مهيف 92 بيذعتلاو وفعلا نم « مالا نولوةيف# باحياالب

 اندنع وه اك نينمؤملا نم ءاشي نا رفغي قه هناف ه ىلاعت هللا ىلا ضوفم

 عاجالاو ةيعطقلا صوصنلاب عنتما دقو #« نيرفاكلاو # كرششلاريغ بونذلاىف

 / اهللاصولو انمؤ» # ءاشينم بذعيو 8 هب كرسشينا رفغبال هللاو رفاكلاةرفغم

 0 مهمكح ىلع مهليلد ىلا راشا عبطملا نمؤا|بذعبال هللازا ىلع عاجالاو ارفاكوا

 0 7 0 ةرخآلل انلناو * ىلاعت هللا لاق *« ىلوالاو ةرخ الا ىلاعت هلنولوشو 8 هلوشب
 1 رماه ا 1 : 0 0

 1 ا : ءاشإنم بذعي ُِظ دقتعت 3 ىراك و اذهف ديربام مكحو ءاشيام لعفيف ىلوالاو

 عقال و ةيصعم نامالا عم رضبال نولوش نيذلا مهو اهلاحن ةزمهلاو ءاحرالا نم لعافلا ةفيصب ( ةئجرملا

 درفم هلا عم برضل اعلا ريمضلاعج «نولوشب) ابرضل ةفصلا ل ىف ( مهنم ابرض ناف ) ةعاط رفكلا عما
 روما ةضوفملاو ةرخؤملا ةفاطلا ىتعي رخؤنىا هئلاثرسكو هل وامضب ( رن قيرفىا ىنعم عج دارلانال اظفل

 مكن الف (نب رفاكلاو) باذعلا نم مهتاحتإ مكحنالذ « نينمؤااىما ) هدازهجاو ملت ةيشاملاىف اك ىلاعت هللا ىلا دابغلا

 نم هلرفغب نا « ءاشي نمل رفغي ) لجوزع (ىلاعت هللاىلا ضوف» ىهيف مالا نولوقيف ىلاعت هللاىلا ) هنرهل

 ةباثالا زاوج ىف هيلا اوبهذ امل اديأت ( نواوشو ) قلطلا كلاملا هنال ( ءاثب نم بذءيو نرذاكلاو نينمؤللا

 ءاشب نم بذعي ىرن اك ) ديربام مكحو ءاشبام لعش نا هلف ( ىلءالاو ةرخآلا ىلات هل ) !ةادم بيد كل

 نمد
 ند ريح ةنم وم هم و

 رفكلا عماج نيكرسشملاك

 هيف ال( مهتزانج عبتنالو)

7 

٠ 
 ا



 1 تدم هبقاعيو لاملا هلع عسويف (نيرفاكلان م ءاشينم منيو) ثاذريغو ضرملاو رقفلاب (ايندلا ىفنينمؤملان

 ةالام ةنال رفاكااو .نمؤاا نم بنذ رفغهل (ةرخ الاف كيذكت لدعرل ىلا عت هنم نيديرفلا ن ه لك عم هلق ىا

 ةفلا (راشك م لا د27 لأن ترص ءالؤف زل تاقعلاو تاوثلا نم: لك ىف (ىلوألاو ةرخ 59 مكح نووسنف)

 اق ىلاعت .هلوؤو' هب لا ءاشن نأ كالذ نودام رفغيو 3 كرش نا رفغال هللا نا ىلأعت 5 ةعطاقلا دلدإلا

 أمت لإ كربلا ) مهرافكالاب مكللاىف برضلا ءال هى (كلدكر ل نومكح فك مكلام نيم رجبلاك نيربسم
 ءزاشلا م 2 درا «لاعالاو) اهنم تنل ناوىا (ةروفغم انآيسو ةلوبقم يي نولوش 0

 | «ْنوااظلا مكئلؤاف هللادود> دعت نمو + ىلاعتهلوقل مداصم اذهوا 0 مهلفو «لع (ضئارف 00 دابعلا اهب

 | ابساو ةكذاد ءالصلا ضئارفب نورشبالوإ هيلع مهضعب هرصق لب ابلاذ كرششلا ىنعم نآرقلاىف رظلاو

 |ءذهو مقل يفالا وهتفاضال 0 رج هه[ .٠ . وح تاروكذملا ىلا ضئارف ةفاضا ربتعانا م
 أ 6 نيرفاكلاد قه ءاحل نم 07 8 بئاصملاو ضرملاو رقفلاب © ايندلا ىف نيئم ْوملا نم لدب ه -و 20 01 1 2 د ار 2160 كلا ا

 عم هلق ىا 04 كلذو اتقمو احاردتسا اهلكنا_سحالا بورعضو ممل 'لاعاوتاب

 ا نمؤإل هيذعتو رفاكلإ هيعتت زوحيأ * ةرخ "الاف كيذكف لدع 3 نيب رفلا

 | قلطم بيذعت اذكو اماجناو اصن .ةرخ؛الاف رفاكلا معن علتع 0 10

 زوخال و داعيلا فلخبال هناؤ ءدعو ىضتقم ىلعالضا علا نضؤلاو ادولخ :ننم

 ةرفغما ىف رفاكلاو نمؤملاف نو الاوةرخ لا مكحن ووسبف © ىلاعت هنمدع 21

 #« رافكرهو # ربخو ًادتبم 4 ةئتجرملا نه برض ءالؤهف 8 ةذ- خاؤملاو
0 

 نولوش و لم نهل صف«
 باوثالااهف [لئاضفهذه

 ىاز هلل ند ىبرقلا و

 ©( نسخت اهب لع نم )
 لمي منمؤإ) ةعاط هال
 هيلع ) مالا نم ("ىئالف
 مهداقتعاىف اهتيض رف مدعل

 (رافك ةضا ءالؤهف )
 ييدكتل يابت نذل
 نال كانا صوص

 | قسفااورفكلارسض مدعو ةعاطلاو ناعالا عفن مدعي يءقاف نبع رفلا نيب م ومما

 || ةلوبقم انتاتسح نولوس نيذلامهنم رخ الاب ريضملا 8 رافك الاف » كاذكو 0

 ا «لاعالا وي ةعاط رفكلا عم ديفنال عبنذ ناميالا عم هرسضيال هناذ  ةروفغمانت مس و

 آ | ريخم دبعلاف لفاون اهاكلب * ضئارغب تسيل # اولاق انتعب رش ىف اندقتعا ىتلا

 || رئاسو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا ضئارش. 9 رارقالا ن٠ « نورّسالو 8 اهنايتاىف

 ضئارفلالك 6# هذهنولوو ف ممعتلادعب صيصخت داهللاو ماك« ضنارفلا

 *ىشالف لمعب لنمو ف هيلع باث هي نسدفاهب لمعنم لئاضف 9 تابجاولاو
 ا || ةيعطقلا صوصنلا مهراكذ ال رافكانن اضيا ءالؤهف 8 باقعلاو باذعلانم هي هيلع

 ! نينذملا نينه ؤملا ع لوا سل نولوعب نيذلا هد 1 اماو ف

 ١ ةعدتبهوأ ةعدتبملا م ه ءال وهن ىلو الاف ريحو ًادتبم هك ةعدتنملا ءال ؤهف مهم ا ا

 ىلا عجري مهنم لوقلا

 لوالا مهدسنع نيملدحأ

 0 ها ام أم

 ناعالا عم نمؤملا 0

 عقتال ةعاطلا نإ 3

 ْ ىتاثلا و رفكلا عم رفاكلا

 1 ىلاعت هللانا اولاق مهنا

 ١ (جرخالو) وهفىغاولاو ماوالا نم نآرق' ىف ءاحامو“ىث ”نعمهاهن.ملو ”ىثب ا

 الاعتدتلالاق أك هياع باقعالذ كرتناوباوثلا هلف لعفناف بابح“الاوبدنلا ىلع وهو هتقءةحال ىهنلاو مالاةروص

 وهذ ديعولاهذ در /ىهنوا صالك ناب اومجلاو +ىهاونلاو ماوالارئاس اذكو«ن ولمعت ماك اءائينه اونرششاو اولكت

 موصلاو ةاكزلاوةالصلا ىفاكباحجيالا و مدنا ىلعوهف هكرثىلع ديعولا هيف دروام لكو ملفك بابصتسالاو بدنلا ىلع

 زيدلا ىف ذاملا و رفكلل؛لطاب ال «”ناسنالا كرب لوقلامث هةيمالكلا بتتكلا ضءبىف اذك اهريغوةقرمسلاو ىتزلا وهلا :
 ' ناودسالا هدو ١ تقلخاموؤىلاعت هللالاةدقو فاكىدس 5 وى املا هللا قانا اريكحلا كح نيب هناذ

 اقتعالا نء رماءن': اةةعبال «(نذلاةئد> رمااماو) اةبعوك انقلخ امنا متيم ذاق و+ءىدس كسنانا انئال اتسع ألا و

 ةعدتملا) ةفرقاا 6 ءالؤهف ) رهئاعال «مهنم أربتتالو) مهتذل 6 نيئذملا نينمؤاا ىلوتنال نواوقب )) مهناالا رك



 نال ىناثلا ممسقلا هيلا تاصوا[ك نايغطلاو رفكلا لا مواصوب الو رفكلا نا ناعالا نك ما 26 رخال

 نينه وما صار روما 4 'جر نواوَش نذلا ةهئد رالا اماو كرا هلا لها داقتعا ٠ نم بيرق مهداقتعإ»

 مكحنال ها 1 ارانالو هنح مهل زتن الف 0 هتكيشم ىلا ء 5 ع رخ ٌؤنىأ لعفلاب ق 2 راخلا (ىلاعت هللا ىلا )ف ةاصعلا

 ) نيدلا ىف ,هالوتو م4 دو انين نامالا ةيعماط 0 هر َّن و ل مهم اعط أميعم نيلزنا ا دواي.

 ىلع ىأ 1 اىبلعر 1 اع لث اعلا قيرفلا ىا هز ضع ءايلوا مهضعب نونم واف ءاملوا مهذنو مهب ىأ:

 هج وىلع مهاطخ ناكو) بيذكتلاو راكنالاهج وىلعادر ه8 . ١ ]2د- ( ىلاعت هللا باتكنم أيش مهل وق دريل نف)

 سيل كلذنا رهاظلا لوقا 6 رفكلا ىلا ناعالا نم مهتعدب هج ركتالو كَ ظ

 ءايلوا ق'سفلا ذاختا مدع قئاللا لب هنايصعا هللاف ضعبلا ود هرهاظ ذا

 سيل هلاىلا عجاركالذناب لوقلاو رافكلا نع ضرع ار ضارعالا لك ضرع ناو

 هيلا راصن اما ليوأتلاو ةدسفم"تللخ ليوأتو ءرهاظ نع ديب رفاكألو نر

 الغ لس

 ني:مؤملا ما ف ضوفنىا © 'يرن نولوش نيذلا ةئَجرملااماو 8 ةدسفم عفدل

 #* ,هالوتو مهنمارتالو ارانالوةنج 0 مهاناب مكحتالىا هي مهازتن الف ىلاعت هللا ىلا

 ىلاعت هللا لاق اي ةملظلاو ةقسفلا نع ضارعالا اضبا ةنسلا نهنا ىنذمال نكل

 نامالا لا ىلا" ةرظلاب اذهنا دار ناالا + اًواط نيَنلالا او 11

 ايسش مهلوق درب مل نف جراوملااماو 9 سااتنيص # هيذنخو مهاوق مزلاف ©

 فرص ل وأنلاهجو ىلع مهأطخ ناكو 0 بلت ةاسو 4 ىلاعت للا تاعك

 ةالصلانا نولودب نامما 8 ةحلاصلاىا «# لاعالازا نواوأت © هرهاظنع

 لفاوت واو تاماط !و نعاار ملا 2 تالذكو ةاكزلاو موصلا كالدكو ناعا

 اذكو # رخ الا مويلاو هيو 0 3 راك 8 هللاب ناعألا ىتأ نف ب

 نمو هيزجدقش لكلادقفل ه6 رفك 98 ةضورفملا # تاءاطلا نم أيش كرتنمو

 ىلازلا نواوشنو جربكملا ءارشالانم اهلملف لفاونلااماو ىضاخلا ك0 100

 هلو وحن رهاوظب اذخأ * برعشي نيح رفكي رمالا براشو ىلزب نبح رفكي

 نيح رْلا برشبالو نءؤه وهو ىنزينيح ىتازلافزيال سو هيلع ىلاعتةللا ىلد
 عجف نواوق اذكو ِه رفك دقف |نيعم ةهراضلال ند وندؤم وهو اهرمشي

 نيلسأا ىا #« سالا نورفكي 8 هلعف نيح رفكي هلاف © هنع هللا ىهنام

 فرص وهو « ليوأتلا
 ليلك هرهاظ نع مالكلا

 نكمل ناو ,ه دنع ماق 5

 سلا سه ىف كادك

 «لامعالا نا نولوأت, )
 ىا ( ناميا ) ةللاصلا
 اهدقق دنع دقش هلءاز ردا

 .بنع 2 .هاملا 1 وه 3

 اهثاز رجا نم ءزج د 3

 رد يم ه١
 0 لدب هل لاج

 ةالصلا كرا:

 موصلا كذلك 0

 ميج تكد 0 دك

 داهلا و اك ( ضْئارفلا

 «تاءاطلا ) عيج ور

 لافت ننال ا! ترمب

 مهدنع لولا الفن ولو

 ا نف ) هلتازجا نم
 هتكتالم و ىلاعت للابن اعالاب

 مويلاو هلسرو هبتكو

 معام لكبو ( رخآلا
 عيمج هنأت 0 (نءؤ هوو هويفز الفن وارض رق 9 6تاماطلا ميج قا 00 ةرورضلاب ملح وهن .اع ىل اه هللا ىبص لوسرلا 'ىن

 اهئازسا نم ءزجتدقف دنع ةيهاملا دقفل ني ر ذك تاماطلا ند د كرننمو لب اهيلع م هدنع هقيقحم فقوتملا هلازجإ

 اوذخاو ( برعثب نيح ر ,ةكي را براشو ىنزينبح رفكي ىتازلا نولوشب ) 5 صامل تاماطلا نم
 را ضل ه اور نموه وهو برشي نجح رخابرشيالو نمؤءوهو ىنزب نيح ىنازلا ىف زال ثيدح رداد لطب

 ا و'اقام اولاقو 3 ذه رهاوظب اوذخادو ةفئاططلا ا وول: ثادا غوار كك دوف |ديعتم ةالسصلا كرم لاقو

 9000 (سانلانورفكي هنعىلت هللاىهنامعيجإ لع (ى) رفكلاب (نواوقب اذكو) ةيشاملا ىفاك



 ظ «ةعدتبم هفالا ولاقامث ا وأطخاو 5 ثيداحالاوت اب آلاضءبرهاوظب اوذخاىا(اولوأتءالؤهف) الفنولو(لمتلا لرب

 5 «مهلوةوإ) كرذ->افىا 6كايافإ ءاوتهالابةنسلاالو باتكلادرالو ىوهلاب ريغان ريفكتلا اودصشب م ىهنالةرفكال

 000 لمع احاص لوخدمدع نم قدصل!لوقلاو قااداقتعالا فلا هنا( هلوش البو جو (لفنالو)هناطخو

 . «مهفلاخو) الم (مهةرافو) مهد وأسون كونتف ند (مهرذحاو) مهع دهداىا (مهةتجاو) هنالك نموه ما

 ' أك اذا «ىدتش نراقملاب نيرقلاناف ه٠ ١ رح +هنرق رصباو لئستال أرملا نع+ليقاك ةرثؤءةبكعلاناف ادقتعم
 كارو © ةعاسب هنقن راو

 «ىدتهت هنراقف ريخاذ ناك
 هه 12

 + هال ىف نالسكلا

 «دسفن رخآ داسفن اص

 كج ىلا ديلبلا ىودع
 عضوب راك + ةقارعم

 ىاك + "طيف دامرلا ىف

 نم اماو ) رمعتملا ميلعت
 (نيفلتا ىلع عدلا 2

 دقف ) ةميشلا ضعبك

 هللال وسر ةنسنعبغر

 ى (ل- و هيلع ىلاعت هللا قلتم

 اندنعوهف) الوأتم اهكرت
 اهنع بغرولذا (عدتبم

 رفك ايواهتوا اهلذها رك

 نع بغر نف ثيدحل
 ىو + فه لاف دع

 لطب الار 2 م دالا
 ىلع محل اركي نم ا

 هيلع ىثحيو نيفملا

 ها 4 ملا
 ارو راق ردك

 الف حملا ثحب ىف همامت

 روك ذملا ىا « هذ

 «كيلعف» هداقتعاب لوذرم اذهونج-رلادنع مومألل ميفش مامالانال (كتالص ىف ةزمهلارسكب (اماما)

 ةعدب تحاص هنافإ هجعدال احجيور هيفناف هطلتخال 6 ميلا ل الو) هتعدل ررظعتال ىا«هرقوتالو )ناهم

 نيامل مْ ب.لاةورفزم ةيفاملا ةمالا نم ةمصعىبا نءالقن ءاوعالا لهاىح ىف ةيناخ راثتلا ىف 0 3 هروشالي

 قرفلارافكا اهف بح مضاوم اثلاثو عادت الاوا ركل مف مزلي عضاوم ادئاثو ةعاجلاو ةنسلال قا تا ةلجال وا

 لاقف كيكتتلا لالضالاب ءداقتعا لوز, الثا نيتيإا رض ىف داهت>الاو نيمهتدلا اره تود, ضن رت لارا ]تقلا

 ع-كانوزوحي مهنا افن 1 ريشادقو ةهوركم هنكل اهسفن ىف ةرئاح ناو هتماما ناف |

 لج وهريفكت بجوبام لاقحالوا كيذك هيلع مح-مهلا لمتصفةنايرع لجرلا ىلع |

 ريق لا « هرقوتالو 98 قولا ةوالحنع ديعب ةنيرقلا هذهب رفكلا ىلع ةعدبلا |

 بحاصو#ةعدب بحاص هنافؤه هيلا طاتختالو ددرتالوكهيلا فاتختالو» مظعتلا |
 هيلعىلاعت هللاىبص ىنلاىهن دقوةعرشلا ىف لاق ءهضغبو هتناها بحي نم ةعدبلا
 ماض ىع ةدايع نع ىهنو مهلع مالسلاب ادن ناىامالسلاب ةيردقلا هادم عزو ش0

 « ىهتاؤه ربك الا عزفلا نم ةمايقلا مو: ىلاعت هللاهنمآ ةعدب ناها نمو اناماو انما هبلق ٌْ

 مظعو ةنسلا لهابهذمىف نيقيلادن م ةيمثأ ىلع هن نيفلاحلاقرفنم رافكالاو |

 لاقق راجزنالل وعدنو رابتعالل ملصت دهاوشب اممم ناقيتسالا مدع ىف رطخلا |

1 
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 4 اولوأت ءالؤهف »8 هيرومأملا كرو هنع ىهنملا لعف نم ©« لمعلا ك رب

 نوكل نيرفاكب اوسيل «ةعدتبم رهف مهلي وأتىف «اوأطخأو 8# ةيعرشلا رابخالا
 مه فكان رفكت دق رف لكن ١ ولاقامب لكشي نكل ىوهد رجال صنلا رهاظبا را تغا ,هرافكا

 عاجالا اذهناىعدي.ناآلا رغاك سل قسانفلا نا ىلع دقعتم عاجالانا رهاظلاناو

 هنع رذحاو دعابو * مهلؤقو كاياق 8 هدحاح رفكيال ىذلا ىنظلانم

 عم ننستملا لاحذا 7 مهفلاخو مهقرافو مهرذحاو مهبنتجاو مهاوش لقتالو 9

 « نيفلخا ىلع حملا ري /نماماو » قبتام لمأتف كلذك نوكينا ىغبش ةعدتملا
 ضرعا # بغردقف © ةنايرع مهلج را ىلع عء2انوريو ةعيشلاو ضفاورلا نم

 الوأتمنا  عدتبم اندنع وهف سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر ةنسنع

 هديؤيو رااوتلاىلا اس رق هنو نوكل اركنم نا رفكلا هيلع ىثخو

 ةهاركنا رفكيو نقلنا ىلع محملا ركن نع ءادتقالا زاوجمدعنم ةصالخا ىفام

 لقاال عدتبملا ليق نافذ * كتالص ىف اماما هذخمت الف هه اضيا السكن ا ليقو اهل
 ميرال هيزنتلا ىهنلا انلق « قسافلا ةقاما زاوج ررق دقو اقساف نوكب نا نم

 تل م

 جمس سس

 بس

 مهر رع تردقناف نعج-اةعدبلا لها مالك عامان ع 0 مها وم دوهسشو

 هللاءالمةدعدببحاص رهتنا نم ثيدخلا ىفف لعفاف لالذالا غلباب هتاهاو لوقلادشاب



 ليعفتلا نزوب (ريعثةلاوإ) ىمالاىف داهتجالا للا سكب (دا) مزلاف ىا داقتعالاقيرطىف (كلاسلااهبأ كفل

 اهفغلابو دهتجاةدابعلا ف رع ه:هوةفلتاهيفو ةعرسملاعم هيف داهتجالا لصالا ف ريهشت ا: حابصملاؤو ةرعملا نيشلاو

 قاعتمؤوغل فرظلا (ةعاجلاو ةنسلا لهاسهذع)) داقتعالا ميعتل ةلص وملا لئالدلا ىف ميحتلا رظنلاب (نيقيلا ل يض# ىف)

 دقتعملاىا «هل) هلوشىدعف كسقلاىنعم نكلو نايصعلامدعو هيي م.م دايقنالا ىا (ناءذالاو) ليصمت#

 ظقبتلا ةياقو ) روكذملا ١
 بوصنم ردصت(هيذتلاو

 ع رسضتلاو ) هانعمىف مب

 ةل_هلاب ( ةنامتسالاو

 ىلاعتهللا قيرطيف هلع ىهام ىلع هتافصو هللاةف ره. ىلا «كلاسلا اهبأ كيلعنإ»
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 ا مهدعتن ل مهتبالوذااه الر الا راس تاح ردم لك انؤإ ىزوفا( دولا عوقو ليبق

 | الضف « .ىنلاىلع ىلولا ليضفتنا كاقملا حرش ىف ركذو مهناف ةوبنلاىلا

 || « ىناريقتحوهوفيك 9 هلوّش هتلع ىلاراشا # لالضو رفك 8 لوسرلانع

 ا ةك.دالا ا كاع ف را زبلا مامالا لاق انومنو ةلالد ىعطقلا وه ىذلاهلاك

 نع تءءمو # زاواانم ةعاملا ضراوعلانعىلامللا لامكلاىلع لو قلطملانا

 نا نك< روهثملاطلغلانم ةيتوللناوىولخ سايقلاليق ةيفوصلا هي ةيئولطتا ضءب
 سنحي نئاعب اوسيل ةيولذكلا قلطم نا ىلا ضعإلاب دديقتلاب ا

 'ءايبنالا نم سو هيلع ىلاعت هللاىلص ادم ادعامن اوه لكلابال ضعبلاب صتخم مذلاف

 " مهيير ف عقو ىذل'عباساا سالا ةترموؤم دوهشلا و فشكلا ماقمىف # اوغابمل

 دق #8 ةيولللاوا ةفوصلا رشاعم هاناو هوزواحت ملو سداسلاىف اوفقو لب 1

 ١ 0 !اىوع ديامأ مهدنع كالذت وو عياش ةلاذلإ لوصولاب سداسلاىا# هانز واح ,

 ارفكهنوكىف «لوالا ثم مالكلا «اذهو# نآرق ةراثاوا رابخاو راثآ انفال

 ١ اةنالولا ر

 ' (نمالإل  «هوزواج لو سداسلاىف اوفقولب عباسلا مسالا بتم

 تاما هذه

 اوطا نم مسالا اك ١>] قوذ نا لوقلاو عاجالل اقرخو اريقحن و نالخو

 : الا لئاقلاىا(لوالا لثم) لالضااو رقكلاف هلوةرهاظب لئاقلا ىا( اذه و ءانز واح دقة واللا رسثعم ناو ءءاروامل



 هللاىضرإل قيدصلا (ركبابانا) مهنه ضءبلاكالذىا «لاقوإب ركذ يف ةلظقب ايئدلا ف ةيمحتلا هلع تلاتيؤ
 ميحتلاو مسسو هيلع هللا ىبص ىناإ ( تاهصالاة لام زوات اناو ف ديرلل نار غلب هنغ لأ

 نءهيدقنام لئاقلا لذ نع مدنا نكلو ةءالاءذه بتارم ىنسا اهناو لامعالانم لمعي لاال ةبعكلا لضف

 لاقف زيزعلادبع رعمأ لضف اذي واعم أك رابملا نبا لئس وه دب اعتل أ ىلع رهل هل يمض فت هنم ب رغتسم ريغف ءايدنالا ىلع هتعناط لو 2

 كيلع < الل وقا + بهاوملاىف اذك زيزعلادبعنب رعنم لضفا هه م .؛/)8- ةبواعم سرف فنا لخدىذلارابق
 تايلكلا هه لاثما كل كَ 7 0 0 - د - -

 | هيلع ىلاعت هللاىلص دمت ةثارو» ىلوا لبصحن نا زوج ةوناا تاماق» نهال

 ا 5 م مهتبالو ماقمىف ءايبنالا رئاسلا لصحمال ديالو لع سو

 0 0 ب | نا اضيا تفرعو ابيرق ماك ليصصلا نع لاخ مالك ءايلوالا عيب لصحرلام مهتاوبن
 0 6 نب , || ليصفتلاالقالطالاوه تاذمالكر هاظن اول ولك ةيالوق وفلامكلا ىف ىنلك ةيالو |

 3 1 1 3 ءاهقنلا زكذامل قمل رفكلا نع صالخللا رادم ناكواىهاولا لاقخالا|اذه لثءناوأأ

 10 0 3 | اذه الصا ةمتاولا - تالاقتحالا نملب عّمب لحم رفكلا ظافاا نه ةدرلابابىف

 0 د 0 0 0 0 ماب 0 2 نحب /
 1 0 0 00 : 0 و ضعيف هدوجو ببسب عومجباف ملا انو

 0 هللاىضر ركباباناإف ظ والا نم د رك نال ناقل ىا «لاق 3 اذه د5

 0 هيلا ريشي باحصالا راسن ع الضف ىلاعتهللا ىلا #داشرالا ةجرد غلب مل هنع ىلاعت

 هنايلواو هباسا لم هلهج مسو هيلع ىلاعت هللاىيص ىلا باصصا ىا «باعصالا ةبئرم زواحت اناوو# هلوق

 هبادعر وب دوج مدعو ١١ الو علا ريغ ةهجي وهامتا عيمللا ىلع قيدصلا لضفو علا ةزذكب داشرآلانا ليقامو
 هص رح روفؤو هناقعو

 ةيبقاب 0 8 مهاوعذ ذا ةفاضداا م هيفام نم الف هنم لْضفا قيدصلا ناك
 1 0 0 1 أ نم ماقعىف لوصولاو حورلاةيلحتو نطابلا هيفصتك ملعلاريغسماب ناك داشرالا
 َِك 1 . 9 3 ّ : | نمىباعحلا ريغف دجويدةلاق هنا ربلادبعنب|نع ةياكح لوقلا و ىهلالا برقلا تاماقم

 ا م 0 م 00 مع فاعلا ىض رمهصا رخص 2 0 "7 7 0 ْ ماوع ىلا ةبسنلاب م اما كلذنا كلذ مشب دعبذا ”ىثب سيا ىباععلأ نه لضفاوه

 2 ْ اذه و وج لب وأتلا دس ىلع نارقلاىعادن دنعالمالكلالاقحاو ماقملا لم دنع وهامتا

 ْ ع.جج ىلةبسنلاب لب طقف دمالا هذه ىلا ةبسنلاب ال # ءايل والالضفاىف حدقإ## ركبىبا ق> ىف

 أ لولدموةرابعلا قيرطب لوالاو ةباعكلا ةمام 6 ةم الاهذه لضافا ىف نعطوو# مالا

 ل ْ نقلا ديسو انديسىفو## نعل 5 لب # ىمازتااو ةلالدلا قبرطب ناو قنا

 0 2 يا بيبحوهللالوسر نيرخ الاو
 1 0 0 1 يأ مبالاة بت سعىلا غولبلا ف ١ و 0 00 قل : : 3 : وعد 0

 31 . نإ هاوس نم لضفا ىباكتو ىالاناب هريخىف ىنلا بذك همازاتس قو عب
 اذهو ) ءايحالا ىف م | ٍِ 20 ا م كوس 21

 كا نءطو) ةيهدصلاريغةمر ةوبتلادعب سياذا (ءايلوالا لضفاىف ح دق ) ضعءبلا كاذ نعل وقنملاىا

 لالضو رفك كلذو (نيملاعلابر بيبحو هللالو-_هر نيرخآلاونيلوالاديسو انديسىفلب) ماركلا ةياوصلا ره /
 رسش نم ةللابذ وعن سس وهيلع للاىلص دمتنيبو هنيب ةبنراا ثالذيلا غ ىلا ىف ا واسملا ىو 2 ىذ:ةمنال

 لاقف مهريغ نم ةباعصلا ةلضفا تابثاف عرش فنصاا نا مث + هداز هجاوخ ةيشاحيف جم ميرفلا مالكلا اذ

 قيدصلا نم زعا هنوك عم علا ةنيدم بابك ه يلع هلضف ةيوم بجوال معلاب هيلع هريغ |

 نعو « هلل قعال نم رغب

 ىلاعت هللا ىذ ررب ره ىنا

 هللا لوس رلاقلاقدنا هنع |

1 



 ىراخلا « جرخ دقو)
 هلودن امه«أزومرملا ملسمو

 نب نارمعنعرل © مخ )
 نا ار نصح

 ةدايزب ةع-لىفو ش2 هنع

 وهو هبا مسا ىف ماللا

 (و) ريغصتلا ةغيص ىلع
 دوعسم نا ) هللادبع
 امهنع ىلاعت هللا ىذر

 هللا لص ىننلا نال ىلذهلا
 سانلا يش ل سودلع

 ناهز لهاؤا ( يرق
 نيذلامث ) ةباعجلا هو

 مث 2 نيعباتلا ىنعي (مهنولي

 عابجا 6« مهنولي نيذلا
 مثإ) ثيدملا ةتنيعبانلا
 اونقعتالنعبذكلاوثش

 ىو مهلاوحاو مهلاوقا
 اموق مهدعبنامث ىرخا

 نودهشتسيالو نودهشب
 نواءتؤي الو نونثوحي و

 نونوي الو نورذنو
 نوفاح#لالو نوفلخيو

 اذهو نمتلاهيف رهظيو
 ءاخررسالا وهفرتلا نع ةيانك

 فنصملا نكل كءاذالا ىف
 هردص ىلع رصتقا

 دوصقللا لحم ةنوكل

 هنم مزاي الف داهشتسالاو

 ناشلا اذهىف هتف رعم هلق

 حداقلاوهيف هدشرمدعو

 روصقل هسفنل حدشامنا

 هنراضب ةلقو هكاردا

 مهفاف هدأ ىع مهف 0

 لف .5 ساالا ربخ هلوق

200 
 ىلاعت هللا ىذر دوعءسم ناو نيصح. نب نارع نع # مخاط جرخ دقو

 امميدق ناك ناو:نارمم نال لوالا ىلع ىناثلا ميدقت ىلوالا نا نحال # امهنع

 ةباككلا ءاهقذ ءالضفنمو تاوزغ سو هياعىلاعتدتلاىلص ىنلاعم انغومالسالا ىف

 اوداعافءاونكالا نعىباف مهميلست عطقناف ض را ىوتك !ناىلا هيلع است ةكئالملاتناكو

 بدحاصو دهاشملاعيججو ارديدهشو مالسالا سداس هنم مدقأ دوعسم نبا نكلمالسلا

 مهلعاو ةباهتلاهقفاو هلع وهكاوسو هداطو حا سوإكو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا

 نم دع ىتح مو هناع ىلاعت هللا لص هللال وسر ىلع اددرت مهزكاو مهدهزاو

 نبا عا انا الا ىلاعت هللاباتك نم ةروس تلزناام دوعسم نا لاقو تيبلا لها
 ألا ةئامامت هتاورو تلزنا ميف معا انا الا ىلاعت هللا باتك نمديآ تلزنا الو تلزنا

 هيلع ىلاعت هللا لص ىننلاناوإ نونامثو ةئامزارع ةياورو اء دح نوعبراو ةينامثو

 اذآ وا ناعما ىعن نارقالا نم ىرصع ىأ © ىئرق,سانلا ريخ لاق سو

 ةما تبع“ ةنس نيسثعو ةئام وح ثعبلانم مهتدمو ىدهعىف ايح ناك نموا

 رسشعوأ ةنس نوعبرا نرقلا ليقو ىوانملاف اذك اهدعبىبلا اهمدقتل انرقسانلا نم

 نورشعوةئامواةئاموانونامثوانوعبسوا نوةسوا نوسّج وا نوثالثوا نورس ةعوا

 (| «مهنولي نيذلامثوهاهلقاالا ىناعملا هذهنم انه ملصاالدنا نحال ىهتلا سوماقلاىف

 # مهنولب نيذلا مث نيوتنتت و دن ىلا ةئام نم و نوعباتلا مهو مهنم نون رشا

 تقلطاو عدبلات رهظ مثىوانملا لاق* نتامون رشعلا دودح لا مهو نيعباتلا عابنا

 مث 8# نآلا ىلا صقنىف ىمالا لزب ملو اهسؤر ةفسالفلا تعفرو اهتنسلا ةلزتعملا

 ضعبىفو مهيفريخال موف ”ىحي مث رخآ ثيدحىفوميشب ورهظب «#بذكلا اوشفب
 مهلاعفاو مهلاوقا اودقعت الف اش مهب ىلاعت هللا م عبارلا نرقلاو تاباورلا

 عقو دقو تالالضو عدب اهبلاغ نال هب ءانتعالاو داقع الا مدع بذكلا ناشذا

 || باغالاو كلاب مكملا لعل ثيدللا نيعبسواثالث 2 رس كيدع و ع رخاك

 ديزي نامزك ثلاثلاو ىناثلا نرقلا نمداسفلاو رظلا نم رهظفف الاو نورقلا هذهىف

 | مهحالص و مهتماقتسا ىلع عمي اءالعلا ورعب اشملا نم هدعبامو عبارلا نه رهظامو جاحلاو

 ا اونمامهنال نمادلا ريخ هن رق ناك ام امن *ثيدحلا ىلع لكشاذه انموبىا مهتلادعو

 ا اورصنواوواواودهاح وءولذخ نيحهورسصن وهودذكن يح هوة دص و سانلا رفكن يح هب

 ْ ثيح نمان ديس ف حدقلاموزل تابثا ثيدحلا نا | نم رهاظلا مث* ةوبلاراوناب اورونتو

 الا نوكتال هنرقىف ةيريملا ذاذمالا لضافا ةباكتلانوكثامثاوهربخ ىف بذكلا موز
 ) ظاذم وهاكدا رفالا ىلا ةبسنلاب ةيلضفالا تناكاذا متيامهنا لال دتسالا نا ىنح ال نكل لضفلاب
 نبانءوربلادبعنبا نع لقناكعومجيلا ىلاةبسنلاب ناك اذااما و ثيدحلا حارس نم روهجلا

 هلسبدلام ناش فنا وا" «صايهنمز ىف وا مس و هبلع ىلاعت هنلا ىلص ىبنلا عم لاق نم نأ رخت

 ش 6 هلذحال )



 نسال ثح لأ ثاذهل عقب ل نماماو تيالف نا اكمدعب دح ا لضفلا فه دس ْ

 سانلاىا سو ه.لع ىلاعت هللالص ىنلا لجر لأس هنا ف |

عابأ 0 ثااثلا من 00 نوكاتلا 5 نال د !
 ىراذلاىا * احرخو 2 نيعباتلا 

 دوعلاىلا ىواتفىو +« ل تعب ةيكلاا لاقو + رزعي مهءادحا بس نم روه+ا ا

 سبطاوديدشلا ب رضلاب باحا هنعىلاعتهللا ىضر هنعطو ةيواعم ب سنع ىتفةسانهف |

 مكمدحا لكىا «كدحا نان ةقداصلا ةبوتلاو حالصلا ءايم رهظينا ىلادينأتلا |

 سلا ىف سيخلاك فصنلا ىفةغل وهو هفيصنال وو عاصلا عبر اهعفلئورو مياامضب

 ةياعتلا ماوعل تاطملاا 503 نا زاو<ع اضيا ه4ذع بيجاام ذكو ةلاقتسالا] مدعب

 هللاىذر دلاخ نيبو فوع نب ن>رلادبع نيب ناك ثيدحلا اذه دورو ببسي

 | ةباحصلاديرب اماوقاانكردادقل هتمااو هتلالج ىلع عملا ريبكلا ىيباتلا ىرحدبلا |

 ْ ةياععلا ره و مهف لديديف مهسنلا ضءبىف و# مهيفاثاىذلا نرقلا 2 مسوهيلعىلاعت |

 | ضعب هيلع دقعاناو محمانلا وه-نم رهاظلاف مخ اجرخ محلا ضءبىفام ولسمو ا

 | هللا لوس رلاق لاق هنا هنع ىلاعتدللا ىض رىردملا هديعسىبا هينعو# هذخأ فنيحراشلا |

 | ىلع طقف |سنمرىلع قراشلاىفو © ىباعصا اويسنال سو هيلع ىلاعتةللا ىلص |

 | لاق« مهبس حت ةياغلو دكأتا هراركت كاللا نبا لاقو لوقلا اذه راأركت |

 | *« مهدخادم غاب ام دحالبجرادق» ابهذقدصتواىنعي ««ابهذ دحال ثم قفناول#

 | ةباعساا نم ماعطلانء دملا ردق قدصت ىنعي دملا نود اضيا لايكم فيصنلا ليقو
 | ديزمهو ةينلا قدص)إ مهفافنا ند هللا ليس ق دحا لثم بهذ قدصا ن“ لضفا

 ا اذهو ندلا ةرممحلأ نأ ةحاملا 5 ةرورضلا تق اوناك ام عم صالخالا

 ريغف ةباحعا اوناك نان و.يطا# !تلقناف « رهتاعاط 0 اذكو مد مودعم |

 ١ اونوك نا زو-+ تلق + ندوجو٠ ريغ م4 مدد 0 اوناك ناو مقح_س#

 | مكح ىذلا لوالا قشلا ىلا عجريف ةبكصلا بجو ةيؤرلاو ةيؤرلا بجوب

 : ليقدقو + مههنلا اذه ىلع عئارمثلا ريك اوزودج و يسنيذلا عم وأ ةباعصأاراغص عموا

 ما سس وهيلع هللاىلص هللالوسر لاقذ دلاخ هبسف *ىث امهنع ىلاعت

 | م و هللا فيس مدسو ا هاعع د فم , اهلا رباكا نم ادلاخ نا كشالو

 ١ ا 2 كونو 20 مف ١ تاوزغ همم دمجو ابارس ىف هثمعو ضرالا

 كالذريغ ليقو هنس ةئامو نوءبرا ليقو دنس نوثالث ليقو نامزو رضع لهانع ةرابع نرقاانال ىنامزلهاىأ

 هللا ىذ رة ئامنعرل 6من هلوش هلزومرملا 2 «(جرخور) كلما نا ىفاك هتاذنبع مهفن ءذلاف مالسلا هيلع دمت ن رئامأأ

 لاق ئاماقم ىلعا و هللا دنع «(/ ريخ س انلا ىالسو هي لع ىلاعت هللا ىلص 6-0 هرخ دن (هنااهنع ىلاع

 1 مذ انأ ىذلا نرقلا

 ما كلاذباصا انرقكالذو ١

 ( ىناثلا ) نرقلا () |
 ىعباتلاو نيعباتلانرةوهو ا

 نرقل (مث)ىباككلا نأ نم

 ثلاثلا)

 عومج ليضفت اذهو ا

 نيعباتلا عبات 4

 دج وبدق هنا فان الف نرقلا

 نم نورقا ضعب ىف

 هيف ريبخال نم دارفالا |

 رطملاك ىتها ثيدحالو |

 ةرخآماريخهلوا ىردال

 نإشلا ىا (احرخو)ل

 ىردملا) ديعسىبا 4 نع)

 هلا هنع ىلاعت هللاىذر

 هللاىيص هللا لوسرلاةلاق |
 نبي ناكلاة 6س و هيلع ىلاعت :

 نيبو د_لولا نب دلاخ

 فوع نء نجرلا دبع |

 لاس شا

 لاح لالخ هللالوسر |
 او مو دلع |

 مهاكل ماع ©« ىبا_دكا

 ءانب مهنه د رف لكلا وا ْش

 داحآ عملا دارفانا ىلع |

 ناذإل هود ىهنلاللعو |
 مكنم دحاولاىا(كدحا |[

 ١ قدما 1
 لل ةءيصلا هيلع لدنك أ

 لبا هلوا مكب (دحا

 6غاباملثا زير (ابهذ) هبحو ان ف ليج دحا هلوهب سو هيلع ىلع هللا لص ى | ردا ىذلا ةنيدملاب فورعمل

 هذا ٠ م داا 0 م دود اه 0 اضن تاو عا ( هفاضنال 0 مهدحادم ) ب | وثااىفلا
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 ريشعلاك فصنلا ىنعم فيصنلاو قارعلا لها دنع نالطرو حاحكلا رات ىف اك نييزاخلا دنع لطر ثلثو

 ْ 00 لافاك ثيدحلا اذهو + مهدحا ىلا عجار ريعضلاف اذهىلعو دملان ود اضيا فورعم لايكموه رشغلا

 2 ١نةلوعفملا ةغيصب (لفغم نب هللادبع- نعز (تز هلو هيلا راملا ىذمزرلا(جرخو) هب اعلا لضفىف ءاحام

 0 هه مدرع 0 0 تدرس 000000007 م ءافلاف د

 ب ع (اضرغ , همه د ك1 . هدأ زهجاوخ ةقاحإف ه رد 0 ذاكالا نع رذحلاىف

 ةمالع لعجيام وهو ءار
 ىبارلا بر هدنع ع

 مالكلاو . مهلا وحب

 عيلبلا هبي_ثتلا باب نم

 مكضا غاب مهوءرال ىا

 بهاوملا ىف اك ةمعبقأ|

 دعب ىا © ىدعب نم )
 هلوش ىهالاللعو ىدقت

 ىأ (ىبحث مهبحا نف)

 نال 6 مهبحا ) هبي_سب
 ميظعت فاضأا ميظعت

 نهوررت هيلا فاضل

 مههرك ىا 4 مهضغبا

 كذا( رهضغبا ىضذئيف)

 ناممالا لمكتسا كف

 لصحتالذا هلصحي مل لب
 هللا ىبص طصملا ضغب عم

 هادا هركو دع

 © مهاذا نمو ) ةيبيسلل
 ريغب وا مهيف ةعيقولاب

 دق 2 دش د 6 كلذ

 نءو ) سمامل ( ىتاذأ
 هريغب وأ كلذب 6 ىتاذآ

 دقفالاو بدسملا ةداراو بدسلا ركذنم هناذعل ضرعتلا نعل سر زا (ىلاعتهللاىذآ دقف)

 رهو )ثيدحلا قورضنف ىرضاوغلبت ناو ىنوءفنتف عفن اوغلبتنل ركنا ىدابعاي ىسدقلا ثيدحلا ىفىلامتهللالاق

 نمو مهدعب نم قلطم عم مهءاوعو ةياعتلا | نيبطاخلا نمداربنادعبالو

 ةئب رق ردن لقاك نآ رقلا مهثربتو مهلضفىف لز'نمو نولوالا نوةباسلا ةباصعلا

 هلالفغم نب هللادبع نع قه ىذمزلا توهج رخو و8 لم أتفثيدح ادوروببس

 قح #4 ىفدللا هللا لوقي ملسو هيلع ىلاع# هللا لص هللا ل وسر تععت لاق

 مهيذ# ىفو مهف هللا اوركذا وا ءوسب مهوزلتالو مهيفهللا اوقناىا «ىباصاوإ
 تافلاخلا ىلا رظني الف ضتقمم مها ض رعتلا نع فكلا ىلع ثحلا ديزم ناد. اللر بر كتلاو

 00 8 ماكحالا ةرصنىف ةينيدلا ةيخلا نع ةثعشملا بورحلاو ةيداهتجالا

 ى ” مهبحا ن 'رذ ىدعإ نم و غيلب هيبشتت مالكلا ميش مهوم رافده عع ' ياض

 كلذهبحت نمعيمج بحا ادحاب>ا نمزاف مهابا ىحوا 1 ىح ببسدف ىأ # محا

 اما ىتعي ©« مهضغبا 9 ىايا هضغب بيسبف « ىضغببف 9» # مهضنبا نمو ف
 تاومالاناف متومدعبولو مهءوسيام قلطع © مهاذآ نم و © ىابا هضغبل مهضغبا

 هناذابوهبدبح هءىذأت ام ىذأت بيبملاناف ه« ىناذآدقف و ءايحالاهبىذأت ام ىذأت

 هاذا اذكو هلسرم مظعت لوسرلامظعتنال ه6 ىلاعت هللاىذآ دقف ىناذانمو ف

 نابضغ ةذخا هحور عازتنا عرسيى ا # هذحأينا كد ويف ىلاعت هللاىذآنمو #

 هنازحمم هاننمدع اذه راصيبالاىلوال ةربعكلذىفنأ راهقرابج ردتقم زيزع مقلنم

 ىوانملالاق رخآ ضعب بال ضعبلاءاذباو عدبلاروهظنم هلاقتادعب كلذ عوقول

 0010 ر #4 الاف ضايع لاقف ةبادكاتا-دى فلتخا + ةغ + ثيدطااذهىف

 ىضاقلا ىف نينسملاو نيعشلاب كلذ ةيعفاشلا ضعي صخول ثق ةيكلاملاضعبو
 هلاعاب طصملاح سد نم رفكنمو نيش رفكن وف ىعبسلا ءاوقو نيهجو نيسح

 امهنعلو نيذشأا|ببس هابشاىف لاق + ىهت'ا ريزءتلا روهجلاقلطاو ةنجلاب هريشدنوا

 ىنٍبسب رفاكلاالا ةلويقم هتوتف بات رفاك لكوعادتا امبلع ىلعليضفتورفك
 هللا ل وسر ناهنع قاعتاللا ىطر سنانع توف ج رخ روواكدحا وانيحشلا بسب وا

 | امهللاق وا امهنعربخاىا امهنعىلاعتهلا ىير رخو رككزو اللات مو هيلع ىلاعت

 2 «ناذه)

 / راما لبق ريع ريدقت ىلع ءافلاب "خو برقي ةهئملا سسكو ةيتحلا مضب ( كشويف )ل هتقا ضرعتىا هللا ىذا

 وهفىا ماقهالل

 رمعو ركب ىبال لاق سو هيلع ىلاعت هَللاىلص ال قررا هع

 : اىذر سنان ع «تز هل هلوهب هلزوهر 1 يذمرلا (جرخو) هذآ "1 تازالؤإ (هذخأبنا) برق



 0 د هود تجر © جوج < + بج

 ا و ع ع را

 و سجس ل د

 ءامدلا ةلد- و اههنع لاى

 0 اهيف ناشكلات خودشلا نم امه:لضنا مدع مزايالؤ

 نيثالثلا زواج نموا بيشلا هطخو نم لهك عج #6 لوهك اديس ناذه 0

 رابتعاباما ةياوهكلادجو ه6 ةءلال ها 8 نيسهتو ىدحالا نيثالثو اغبراوا

 ايندلا نم امهحو رخدنع هيلع نك رايتعاب وا رالااذه دورودنع نياهكامجوك

 نيب طسوتم امهلضف كلذك بيشلاو بابشلانيب طسورما ةلوهكلانا ايوا ليقاك |[

 مدا ةعم ىلع نيثالثو ثالث ءانبأ دممدرج دنا لهافالاو ءايلوالا راسو ءايدنالا لضف

 ناد « نياوالانم ه اينافامره اًهُشوا اطقسولو بوبا بلقو فسون ةرودو

 ءايلواىلع !ههلضف ىلع ليلد هيف * نيلسرملاو نييدنلاالا نير و #9 لوهكلل
 نأرقلا صندقو متون مدعربدقن ىلع ممتوبنىف فلتخااهت ,هولو ةقباسلا مالا ميج

 نا هنع ىلاعتهللا ىض رىردملا نعو# تف ج رخو وف مهئاف هلضف رعشياع هعضاوم ىف

 دهعلاىلو ريزولا :# ناريزوهلوالا ىن نءاملاق سس وهيلع ىلاعتهللاىلص هللا لور

 ىاريزواماف ضرالا ل هانمناريزوو ءامدلا هانم قف ىأرلابنيعبو لقثلا لمحو

 لها نم ىاريزو اماو 8 مالسلا امهيلع *« ليئاكيم ولد اريخ ءاعسلا لها نم

 ةبسنلاب فرعشلا همتراليثم اذهلعل امهنع ىلاعتدللا ىطر # رعو ركبوناف ضرالا

 مالسالاىف اقباس هنوكب ركبىبا ةناءافةناءالاو ةيعبتلاةدازولا لصاح ذاق اوبلاىلا

 مالسالا روهظب رمع ةناماو هنراشاب اولسا تادحالا رابك ناعانه ريثكراض ىتح

 لكار ةناكاو سو هيلع ىلاعت هللاىلص هتافو دعب ةفيلخ اناك امهو همالسادعب

 ةكئالملاب ىلاعت هدادما دنع بورا هناءالاىف ةلدلف لداكم ةلام|مإ)

 هللا ىلص هني ىتلا روءالاىفىنعي توربجلاو ت وكلم احلاص« ىف امهترازو اههلاشوا

 نيب و سو هيلع ىلاعتدللا ىلص هنيبايف نيرمءلاةرازوو للا دنا نو لهوديلع لا

 هللا ىذ رىلع مامالا نا «ةيفنملانا دم نع خاج جرخو وف لع ا ىلاعتهللاو هتما
 ةايسع ةءاجل ةفينح ىبىسنم ىلع اهذخا ةيراحن» ةمطاف ريغنه هنع ىلاعت

 هلف رغصالا د هلرخآلو طسوالا دمت رخآ نءالو ربك الادهم هللاقبو باذكلا
 ناو رابخالا ضءبىف درواك دهن ما ىف لضفلا ةياغل لعل دمت مساب دالوا ثالث

 عسأو ا سم ةعبرأ دا ولا نم هنع ىلاعت هللا ىض رىلعل لاو موهصعل ل

 « ريخ ساسلا ىا 8 امهنع ىلاعت هللاىضطر ايلع ىبعي ىبالتلف 9 ىبثا ةرشع

 (جرخ وز ىورااىف ةدايزلا نيشالد داو ىوارلا نموا ىح ا ةلج نم اهلو 5 ةلع

 ١١ ةيراجلاانه ةيفتلا نم دارملا (ةيفنلان يد نع)6خ) هلوقب هيلاراشملا ىراضأل
 لك 000

 صصخعللال فيرعتل ةفاضالاو نيثالثلا اوزواح نيذلا لاحرلا نم وهو لهك عج ( هنطالها لوكاذل ناذو

 رابتعاب ةلوهكلا فص ولهالل ناب 6 نيرخ الاو نيلوالا نم

 ةدايز ايف امهأ كلذناوا بابشلا رصنعىف مدآ ةروصىلع ةنملا:لهافالاو ايندلانم امهجورخ دنع هيلع ناك

 اههتعفرو اههتناكم ناوامهيت عثو اههحدم هنم ضرغلاو نيلسرملاو ءايدنالادعب ةنللا لها اديس اههىا !مهتماركىف

 ريغ اهتنره لصتال ةومناانالئالذو يمت دعب صيصخت هيك م١ ١ زف (نيلسرملاو نيببنلاالا» هلوقاىلاعت هللادنع

 ىذمزلا(ج رخو )اهبابرا

 نع (ت)هلوشب هلزومرملا
 ىذر ىرداكلا ديعس ىلأ

 هللال وس رنا هنع ىل اعت هللا

 لاق لسو هيلع هللا ىلص

 هلوالاىنإ) ةلص (نءام

 دازيدف واولا «ناريزو

 كلا ندا بلا د

 ناك اذ هناك تولكاا
 راتالاو درلا لذ ق

 | نءام مهلوق ىف

 انههو دسحو عبط هلوالا

 قيفوالا فاك مهفاف كا ذك

 لقث لمح نم رزولاو
 هيدارلالو ةلكشر ربمالا
 ءاس الار وما لمحت نمانه

 موقتو مالسلا مهلع
 سنالا واللا نم مهتم دب

 ,ئسلا لها نه ث هلوقأ

 لها نم ناريزوو

 ماقاهف هونيعيل (ضرالا
 لها نه ىاريزوامافإب هن

 لد اكم ولا ربخ ءاعسلا
 اماو ) ىتمدخم نامئاق
 (ضرالالهانهىاريزو

 تام« ىلع ىلنا دضاعلا
 (رعو ركبواف ) دابعلا

 اهئطو ةيفنحلا ةلسق

 لاق هداز هحارخ ةيشاح قاك بلاط ىبا نى ىلع 596 هيفاخ ص نم هل كيمسل دمح اهم دلوو بلاطوىلا نس 9
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 هللا لص هللالوسر دسب)
 مث هل لوقانا تيشخو

 هلضفيف (نامثع لوقيفنم
 نيلوالا لضفأك هسفن ىلع

 ريخ(تنا مثتاقر) اهيلع

 لجررالاانااملاقإلامههدعب
 ناش اذهو 6 نيإبسملا نم

 هبحاص ىربالنا لامكلا

 نم ناك ناو اماةههسفنل

 ىذمزلا(جرخو) هابرا

 6ت) هلوشب هلزومرملا
 لاند صر هت نع)
 تقعم تلاك اهنا اهنع

 هيلع ىلا: هللا ىبص هللا ل وسر

 | تدارا امل لوب سو
 اهدانع ةمامالا فسد

 هللا ىلص ىننلا ص ص دنع

 هتافو برق و هياع

 محدلال ىا » ىغقبشال 0

 مهاج ىف ىا(مهيفموقل)

 زاج امل زئادلا (ركبوبا)
 نإ ر ىيلالا لا نك

 وه لب © هريغ مهو

 مك طع ءايس , الأ دعي مامالا

 كذا ضف الا هنآل السلا

 «جرخو )ب مامالا ناش

 هل زومرملا ىذمزرلا

 اضيا اهنع)(ت)هلوش
 كل رع
 (لاَق هنع ىلا.عتهللأ ىذر

 ركب ونا هلهال قاحابارا رقا

 عشرا نم وه ( ايديس
 هموق ىلع هرادقم

 اياوث انرتك ١ ( انريخو)

 هللالوسر ىلا انبحاو))

 لاق نم مثتاق )وه ,هريخوا مه ريخ سي[ +١ ٠ )وح وهىأ (ركروبا لاك سو هيلع

 ١ نا تيشخو رع لاقنممث تلق ركبوبالاق سو هيلع ىلاعتهللا ىلص هللا ل وسر دعب 9

 || رحبف ةياورلا تعفو نيلملا نم لجرالاانااملاق تنام تلقنامعلوقيف نم مثلوقا |

 | نيادج هنباهللاقف ةفوكلاا ربنم ىلع بط+4 ناك هنعىلاعتهللا ىذ رايلعن ا اذكهمالكلا |
 مثلاق ركب وبا لاق ٍلسو هيلع ىلاعتهللا لص هللا ل وسر دعب ةمالاءذه ريخنم ةيقنحلا |

 عع“ الفرك مدع سانلاب لصف ق رعاب تلقف سانل !اىقرعو بئاغ ركيونا اذاف ِ

 1 ةياورفف دازو سانلاب ىلصف ةالصألا كلت رع مهب ىلص نا دعب ءاخ ركيىباىلا ثعبف ا

 (لاقوإ بهاوملاىف ا" بسنا هيف امهيناث لاعاو ليضفتلاالعفا هعزانت فرظلا ( سو

 || تئشول لاقذ مهنع ىلاعت هللاىضر ىلع تكسفنممث نامع لاق نممث رع لاقنم
 ٌقرما كوبا هنع ىلاعت هللا ىضر لاقتنا ةيفنللا نبا دمت لاقف عبارلاب مكنأبال

 حد مدرب الث تكس 3 نيإسملا نم
 ؤه نب ليضفتلا ليصفن ىف مالكلا قبسدقو هسفن

 1 | ءال

 ١ محضألاو رثك الان وك عم نرخ الاى فالتخالاو نيلوالاىف عاججالا عم ةعيرالا

 ||| توي جرخو © بيتررلا اذهقفو ىلع امهنع ىلاعتهّللا ىذ ر ىلع ىلع نامع مدقت

 ' هللا ىلص هللا ل وسر تقع لاو اهنا ِ» امونا نعو اهنع ىلاعت هللا ىذر همك نع

 / ّْ ةمامالا رادم نال« ءريغ م« ؤينأ 5 ودا مهيف م وقل ىعشاللوقب لو هيلع ىلا

 عيملا نملضهاوهف ةيهقفلا ف تاصف[ك ةمامالاب ىلواوهف لضفاوهنف ةلضفلا ىلع

 || ةمامالاف لسوهيلع ىلامنهللاىلص ىنلا ىلع ركب ىبامدقت مزليف همالك موعىف لخاد

 | 20 نوكينا 0 موق ظفا ذا عرسذلا و لقعلاب ماعلا صيصخت اضا هيقر رق تلق+

 ١ ىلص هللا لوسر هنيع اذهل هنا مئالصا لاكثاالف مومعلا ريتيمولو ىنلا قاسيف
 : ةماماب ممتالصا وداعا سانلاب ىلص و رع مأالف هّض مع ىف ةمامألا مسوديلع ىلامت هللا

 هدعحح و 0 004 ةعمز هللا دبع نع ىورامىلع امهنع ىلاعت هللا ىذر ركب ىلا

  ركبابا اوسممالسلا وةالصلا هءلع لاقف ةالصلا ىلا لال: هامد مولع لاس مارح

 ' نولسملاوكلذ هللاىبأي ركبونا نافلاق هنوص سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر

 سانلاب لصيلالالاللاق مث هتر جنم هسأر علطلا ىتح جرخ رع توص معم نبح
 | ركبونا لاق ةفالللاثحبىف مالكلارىفو ابضغم كلذ لوب ةفاصث ىبا نا

 ' ىلاعت هللاىذر ىلع ماقف عباتانا تدراف تاذل ملصب ايلعنا تننظ ةرواشملانيح
 ١ هللالوسر دنع كرخؤي ىذلا اذنف هللالوسر ةفيلخاي ٌق لاقو هفيسل سو امهنع

 [| ىضرام اناثدرمال انيضر سانلاب ىلصن ناب ركبأبا ىملاقو ىترمأي ملو ةفيلخ
 ةشئاع كاضيااهنع «توؤي جرخو وي اننيد مال سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر

 انيلع ةدايس هل # انديس ركبونا لاق هنع ىلاعت هللاىضر باطملاانءارمنا 3

 4 لسوديلع ىلاعت هللاىلص هللالوسروىلا انبحاو ف انماريخثك | هك انريخو 9

 ليصافتو ةيريمللاهجو قاثلاةيبست عم عزانتلا ىلع ليضفتلا ىلعفاب فرظلا قاعت

 ىف امهنع ىلاعتهللاىذر ركبونا رعدنع ركذ هنا مدقتدةو نحنا نم رهظاةيبحالا



 ركبىبال) ايطاخم (رعلاقزل ناشلاىا (هلا هنع ىلاعتهللا ىض ررباجنعل(تأل هلوشب ةلووت لا ىذعءّرلا (جرخو ١

 كيال هع ءلا مج .مو مالسلا م4 .لععأ هدنالا راسو م 1 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر دمي سأن لاريخاب اه :ع ىلا مث هللا ىط ِ

 ديس كانا لص هتالوملا الكول 0 ل 0 نبداعنع ل جرخاو ء.دعب دحا نوما

 ذنم رع لئا عشب كنت دح والاف هنع ىلاهت هللا ىذ رباطملا انء رعلئا ضف ىف د> ل اريجاب ت لمتقافن الم اريح ىبانا -

 قءاوصلا ىف اك 3 ىلاعت هللا ىذر ركب ىل تاناس> نم ةئسح هنا و رع لئا ضف تدعباام دموقىف مالسلا هلع ح وناثبلا

 ه3: 0 7 < ىارلا تا مج ركيوناو مالسلاهيلع هللا ل وسر قاىح هيحاص ىلا لجرلك مجم هبحام

 امالعا مهلوادلا ىحاللوقا + دق رلا قءاوصقىف اذك الي اخ كل تل هللا ل ىّتح الدخ ازؤم تنكولل 3

 قيدصلا ر 5 ابا نأ 0 وسو هيلع ىلاعت هللا لص هللال وسر ىلااناسحا ل ص © ىهمدؤا وةبعص مهقبساو

 نان كل رو و مثلا نا ماش لا قار كار اا بيسناكو 20 ةيلهاطاتقو ا رجا ناكهنع هلا ىذ]

 نيهلع سلاو هرج ىف

 بهارل لدكَعَو هاد

 اهريبعت نع اءراضلا

 ديرب هيلايل نم ةدحاو ةللو همانانم ادحاو امون هلعلثم هلكىلعنا تددولافو

 مسوديلع ىلاع: هللاىلص هللا ل وسر دعب برعلادادنرانيح مدقتاف مويلااماوراغلا لل ]

 تريحم 16 دل ىباوسلا بهذمةدعاق ىلع ىلعو رعلوق وحب جامصح الا لعل

 ا نع 6 تلف جرخو## اهليدعتو دوهشلا ةيكزتك كاف اءاج انوكي نقابلا

 دعب سانلا ريخاب امهنع ىلاعت هللاىذر 5 ىبال رعلاق هنا هنع ىلاعت هللاىذر

 هيلع ىلاعت هللاىلص هللاوسر لاقت'ا دعبىا « سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر

 3 0 .ةاروتلا َ اصوصخو اموع ةباكت'ألضف ىلع جام اوم غرئامل 3 ءاسالا راه ىلع ماسلا هلع فكم يا 1 ما يلوح ندذاخاإ

 0 ةناخراتاتلا ىف لاقو## لاقف ءاهقفلالاوقاب مج نا دارا ةباععلالاوقاو ثّيداحالاب

 #« رفكيالاباعصا اونوكيمل مهنع ىلاعت هللا ىذ رىلعو نامعو رع لئاق #* لاقول

 مبهم ت وبث مدعل لياعتلاف لوقا و ىعطق صن راكنا نكي ملهنكلا ايذك ناكناودهنال

 ىونعملا رتاوتلاتوبثف يظفالارتاوتلا مدع ص ولذا ديدي. سيل داح الالب راوللا

 ىباعصان« مهناب لس و كْلَع ىلاعت هللاىلص هللالوسر لوقىلع لمحت ناالا ىعطق َ

 «نييذاكل ىلع هللاةنعلالا +ىلاعت .هللالاق هيذكو هعادتال 6 ةنعللا نك ووه الثم

 ةباعصلا نم نكي مل قيدصلا ركبونا لاقواو  رفكلا ةيضتشام سيل نعللا اذهف
 م ذا هلوش #8 ةباكلادنم ذخا ىذلا * ايحاص هاعس ىلاعت هللانالرف

 اموب ُ ةيلع هللا ىلج 5:0 2 01 | 0 0 5 » 1 هيلع ىلاعت 3 ع نا

 هرمي لح ركب ابا, || حر تايم ديس ماي
 هللا لوسر لاقف ةرهملا نم ديالفايل تنكول. 050-6 ةقنربا) ركب ونا لآقف ملسست ل ل ع ساجن و

 كمالسا نع كريخاو بهارلا هربعَو ماشلا ىايؤرلا تيأر ىلا ةّرمحللا كينكي اما حسو هيلع ىلاعت هللا
 010 نسحو ساو هللالوسر كنادهشاو هللاالا هلاال نا دهشا لاق هنع هللاىضر ركب وا عم ل
 ةجيدخ ناوسذاا نمو بل ل ىلا نب ىلع نايبصاا نهو قيدصلا ركبونا خ ويشلا نم الوازسا نمنا لعاو# نيعبرالا
 ناوعوأ رعز لئاق انى «لاقولةيئاخ راتتل ىفلاةو) راهزالا عماج ىباتكىف اهتعدوا رارسساو ثاحا انههقب ى ربكلا

 هللا ةئعلالا هيذكل (ةنمالا قع او اينآرق اصن ركن ىملهتال ( رفكيال اياعصا اونوكي مل مهنع ىلاعت هللاىطر ىلعو

 ىلاعت هللانال ) صنلا هءاجام هيذكتل ( رفك ةباعتلان نكي قيدصلا ركبونا) لئاق 93 «لاقواو) نييذاكلا ىلد
 هيحاصل لوب ذا هلوشن ) فصولا كلذب هفصو ىأ ( ابحاص هام“

 نيدىف لخدب تنالاقف

 مالسلا هيلع دمت نيرو لا متاخ

 اذهو هلاريزو نوكو
 تدج و لاق مثءاًبورلا ريبعت

 ئراتسللا. نم نافوح

 هتؤرىلا ركبوباقاتشاو
 ةكم مدقو مالسلا هيلف

 ةعاسربصيالو هبحناكو

 لاط الف هتاؤر ريغ نم

 يطل ودع ناي لغالا



 العم مانا نرحل
 زاغلا قة ناك امو
 عاجالاب قيدصلا الا

 تدكم ةبحكضأ ككلاف

 رفك كلذو لاه هلل

 ىواتفلا باتك (ىفو)
 اظل دريشلا)
 ركنا نمور ءاهلارسكو
 ىبا) ةفالخ ئا (ةماما'

 (رفاك وهف قيدصلار كب
 لالضلا ىلا ةمالا ةبسنل

 عيمصلا ) لوقلا ( ىف)
 نم رفكك ( كلذكو

 ركنا نم ) رفك ركذ
 20 ىف رمع ةفالخ

 ( ىهتنا لاوقالا

 | قْفَشَم راغلاق وق اوعلط نيك لاناىور ىواضيبلا لات « انعمدتلانا نزحتال
 | كناظام مالسلاو ةالصلا هيلعلاقف سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللال ور ولع 0 وبا

 ١ بحاصلا نم دارلانوكناب لكشي مدر لا هللا مهاعاف امهثلاث ىلاعت هللا نين'اب
 | ةلالدلا ىنلل نوكيام راكتا ذا ةيعطقلا ىضتَس رفكلاو ىعطش سيل ركبأبا اذه
 م ةيريوظلا ىفو ِ هنم كلذ ةدارا ىلع عاجلا ىعدب نا الا سيل

 وهن وف دنع ىلاعت هللا ىذ ره قيدصلا ركبىباةماما ركنا نمو ىنانيغرملا نيدلاريهظل

 ةبسنا ليقو هبدتعي دحا الخ ريغنم كلذ ىلع ةمالا عاوجالل يق «ميحتلا ىف رفاك
 ةلالضلا ىلع ىتما عمتجتال ثيدمل ةلالضلا ىلع عمتمنال ةمالاو ةلالضلاىلا مالا

 عاج الك اذهو تايعرمشلا ىف عقوىذلا عامجالا ىفوهامتا رفكلاناب لوالا لع لكشب

 ْ اضيا ررقو اصن ةالصلاىف هتماماىلع سايقلا هدنسف م--ولو ةيداعلا رومالاىف

 ىعطقلا عاجالا ركنم رافك !ىفنا معاق «سايقلاهدنس ىذلا عاجالا ف رفكلامدعب

 د وحن ف نا رفكو اقلطم 000 سبل اناعصا 0 اقلطم 00 ةثالث

 ا تاو نا 10 5 راكا ناب م لككشتو لماف نيققحلا

 | اذهناكثالو هتيثيدح رارقا دعبامىلعراكتالا لمحناالاعونمثيدمااذهرتاونو
 | ليف «لا وقالا حصا ىفرع ةفالخ ركنانم تاذكو## لاقتحالاعم رفك الو لاقتحا

 ْ رك ذام مفدي عافدنالا مدع عم نا را هيلع درءاضيا ىعطقلا 5

 | لصفلاذا امهعج- ىلوالاف ةيدصالاو :رفكلاىف نيتك ان هنا خال مهفاف افنآ
 | رابخالا هذه انه فنصملا لقننا الم «ىهتاوع نيلصفلانم ىلوا دحاولا

 ءايلوالا لضفاىفحدق اذه هلوق نم هءاءدم تابثالجال ءاهقفلا لاوقاو راثآلاو

 الصا بيرقتلامدعو اهضعبىف بيرقتلا ةيماهت مدع تدجو تنطفناذاف هرخآىللا

 ناقع ةفالخ ركئماماو لمأتلاب رهظي ىتخ ليوأت نكل بيرقنلا نكميمن اهضعبىف

 ملسو هيلع ىلاعتللا ىلص انين باعحا عيجب نعو امتع ىلاعت هللا ىضر عدتبف ىلعو
 ْ 6 ىدهلا لع ىلاعت هللا مهرتك ةنسلا لها ىمامانيب ةفلتخملا لئاسلل# بيئذت #

 ضعب عججام ىلع ىلاعتةللاامهج-ر ىرعشالا نسملا ىبا مجشلاو ىديرتاملا روصنميبا
 ضعإ نع رخآ ضعي عم هبتكض عب ىف ةذناسالا ضعبو ةصوصخم ةلاسرىف ,ايعأا

 | ىلاعتهناو (؟) اءعرشثال القع بجاو هللاةفرعم )١( ةيديرئاملا روهج لاق بتكلا

 بجول الوسر سانال ثعب مول
 نسسحناو (ه) قيقحتلاف تاذلانيع بوجولاو دوجولاناو (؛) ةفرعملاّقح

 ةيتاذ ةغص ىلا ةعجار اهلك ل اعفالا تافصناو ()لقعلاب كرد. هحيقو رومالا ضعب

 جارخالا أدب» وهو نيوكتلاىه ةيقيقح ةيئاذلاك ةيلعفلاف دوجولا ىلا مدعلانم
 | ةيلمفوا ةيئاذ ةفص لكو (/) ىلاعت هتاذب ةمئاق ةعدقق ةيرابتعال ٌديقيقح ةفص

 (ةبجاو)



 "ىراسبلا قلاخلا وح ىف لامفالا تافضناو (4) ةنكمج تسيل دوج ولاد

 نعل نيوكتلاناو 60 نيوكتلاىلا لب اهلا عوجر الب ةردقلا ريف ءامسا اهلقزارلا أ

 ناك 0-0 ناو )١١( ةدئاز ةفص سيل ءاقبلاناو )٠١( نوكملانيع |

 ص سيل سولملاو قوذملاو موهثملا كارداناو (١؟) مصبللاو عومتلاب رعلاريغ ١ ٠

 ناو 0 حلاصملاو مكملاب ةللعم ىلاعت هلاعفا ناو )1١( ىلاعت هناشىف معلاريغ

 لزالاف ماكمال لزالاىف ماكتم هللا ( ٠6 ) ةبىلاو ئذرلا مزاتسنال ةدارالا |

 مودعملاب ىل ارالا باطالتا قلم العا و )١7( ضن« مظعا نآرقلا ضعبناو )1١( ا

 داحنالاو باطانابوه ى ودزيلان ءو نكباطخمال داحيالاب ءايشثالادوجوناو 000 ا

 ناو )٠١( اضيا نيمرإلا مامالا وهو صقنالو ديزبال ناممالا ناو (19) اعم | ا

 دعس دق لالا ىف ىشلا ناو (؟1) الايقتساو الاح زوال ن امالا ىف ءاشتسالا |

 عاملا قلعت زوال هناالادوجوملكب ةيؤرلا قلعت زاجناو هناو (5؟) سكعلابو ١

 مالكلا مه-1 مالسلاو ةالضلا انين ىلعو هيلع ىسوم ناو (؟©) دوجو4لكب |

 فيلكتلا زوال هلاو (؟4) تاودالاو فوراحانم افلؤم امالك ععملب ىسفنلا |

 ةمكملا ةفلاَه القع رفاكلا ميعتتو عبطملا بيذعت زوحبال هناو (؟0) قاطيالاع 1

 هنا ىف رفاكلا ديلختو رانلاف نمؤملا ديلخت اذكو هعضومريغىف 'ىثلاعضوو |

 مالك اولوالب اهفالخىلا ةيفنملا رك ا بهذناو مانااىف ىريال ىلاعت هلاو (؟>) |
 هلاثع وا ةيقيقحت حورال ةدهاشم عونلب الطاب الايخ ايؤرلا سيل هناو (؟9) مشا ْ

 اهبلمعب ىِتلا ةعاطتسالا اهنيعبىه .ةعاطلادبعلا اهب لمعيىتلا ةعاطتسالاناو (؟م) |

 ناو (؟9) لدبلا ليبس-ىلع ندضا ةخاص ةدحاولا ةردقلا نوكتناىلع ةيصعملا |
 مهتومدعب مالسلا هيلع ءايدنالاناو (م.) كاوا نيمولعم قلعت انم دحاولا يملا ٠

 ماكحالاىف مسو هيلع ىلاعتهللاىلص لمع!نا زوجي هناو (61) ةقيقح ءادنا اضيا 1

 نامياناو (م») هليصفتىف فلتخا ناو داهتجالا وا ىأرلا وا ىجولاب عرش 1

 ليلدلا ىلالدتسالا نامالا ىف مزابالهنا و (مع) لال دتسالا كريب ايص امناكنا و عت دلقملا أ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ل وق ىلع ءانتبالا كي لب ةيداقتعالا لئاسملا عيج ىلع ىلقعلا
 ةبقاع هلام ةيكح ان إو (مه) هنيع لب ىعأ اريغمسالا سيلدناو ("4) ل٠ أ:عونديفنكلإسو ٍ

 لعافال ةعفنم هيفامالو هدضو هلعاف دصت ىلع عقوامال هدض ىلع هفسلاو ةديج

 (ما/) اضيارظن هيف لوقا هاقلخال ابسك ىمع## دبعلا لعفو ( م5) هدضو هريغلوا

 امهلعُمل لعفلا مءاو (08) ىرئاك اضبا ويف ابسك ال اقلخ ىع- ىلاعت هللا لعفو

 عقوام ناو 0 دعلا بسببك [زاخ و هللا قاف هقفح نوكينا أ لبد دس ىلع

 بسكف الامو قلخفهب رداقلا درفت زو<#ام لقو + بسكف ةلالابو قلخف : ةلآرش

 ةروكذلاناو (11)هلةلاوهلب هنازغ سيلساوملاىد>اب *ىثلا ساسحاناو(40) '

 ةماعلا ند ط7 يا ياض اا 0: 26 راع كالا نمو برضلا بيقع ملالانم لصحام ناو ( 419 ) ةوينلا طرت



 سيت[ م ١ ١ له

 | نار( 48 )هتردق لحبىف متاَش سيلام باسةكا ةلاكسال دبعلا لعفن سيل 0

 | اا دبعلاةردق ناو (4) طقف قلملابال قلخلاو بسكلا عومس“ ميتا رظنلا ةد
 ا .ىوقلا لثم باسالاو للعلا ناو ( ؛ه ) ةرثؤم ريغ ةردق هلناال 0

1 

 عشنا زوج هلاو 0( ران "الا نم اهنم ودسامف ةيداعال ةيقيقحة رب وه عئابطلاو

||| 

 ا ناو ) 1ا/ ) اضيا ةيرعدالا ضعي بهذم وهاكن ب رداق ةردق نسب دحاو رودةه

 أ فرءيدناو 4( ةداملا نع ةدرحم روما ىهلب ىباعتجالو مس م تسيل حاورالا

 ١ قيدصلت وح وكا تنك البامأ هن , علا ىلاعت هللا قاح ةثعبلا لبق ماكحالا ضعي

 " فرعيالدقو تامدقملا بدئرتو رظنلاببسكلا عماما و راضلا بذكلا ةمرحو ىنلا

 | (ه٠)ةفصلا كلت س ةنوه ءاقب ةيقاب ىلاعت هتاقفصناو (45) ةنسالو باتكلابالا

 | ىلع لقث» سنج ةلثاملاناو 61( فاصوالا عيب ىف ةكر راشملابالان وكتال ةلناملاناو

 هعاونا نم عون لكىلعس اع قالطاو ةاواملاو ةاهاضملاو ةهءاشملانم هعاونا

 | (هم)ىلاعت هللاىلا اهليصفت ,ضوفوالاولا تاه اثنملا لوأت (98) مالك هيفراح

 ١ ءاضقلاناو(ه؟) رادلا ءذهىف اهنمدارملا ةفرعم ءاحر عاطقنا تاجاشتملا مكحنا و

 | | بيغلا عب ىب هلآ لوب, ند ىفكب اوركح مهناو ( هه)ذيلزالا ةدارالا ري 0
 | ديفيدق ىظفالا ليلدلا ناو.(ها/ل) دحاو قملاو ابيصم دهتمم لك سيل هناو (ه)

 أ دامصسالا تع ةبحاناو (هم) فراص مدعدنع دحاو ىنعم ىلع دراوتنا نبقيلا

 0( ١ انندلا ىف رفاكلا مش هناو ( هو ) ةعاطلا ريغب قاعتالف ةدارالا قاطمال

 ا رئاغصلا نم نوموصعم ءايدنالا ناو: ( 5١ ) تادابعلا ءاداب رفاكلا فاكيال هناو

 |[ داسف تاوأللا ناو (-م)لوضفللا ةماما حدادلاو (25) اقلطم رئابكلا نمؤ ادهم

 ضارعالان ار (15) هيف ىلاعتهللا هقلخ ضرعوا هناشنماعتايملا مدعالناويملا ةينب

 ةاصقاوا لالا ع زوالهلاو (350) ةلوبقءس ايلا ةيوتناو (>6) داعتال

 مالا الولدم محلا نسا ناو (>97)رفدكلا ةمرحو نامبالا بوجوك طوقسلا

 ١ رارفالاناو(28)ىعانلاو مم آلاة مك اتلطم ضعبلا دنعو القع كردايف ىهنلاو

 ' ملو لبا قهاشفف غلب ناو :(29)ةرعاش 01 مهضعب دنع اطرشناو ناعالا ءزج

 ' لامألا نود لال دنس اللا ءدم> ق عئاصلاب نامالا هيلع بد ةوعدلا هيلا لصت

 1  هنوكو ةدارالاو ةردقلاو رعلا نم هب ىتلياع هفاصتاو هيدحوو هذوجو بحي

 0 "ضعب كارداىف لخدم هل لقعلا ناو 7٠١( ) هب قيليال اع ههيزنتو ملاعلا ثدحم

 | عضونلا ىفاي لاا او دنا مهناو (١0)مكحلا قحىف كاذهل نكي لناو تايعردتلا

 (  7ع اظفل عازف ليقف نيكملا ةقايل عك. بجاو لّسرلا لاّسرا ناو (:/*)

 ١ ١ كلذ بسفر دق م .كاقعلا حرث ىلا عوجرلاب ري ى هيف ل وقا+لعفلا عم ةضالطمالاو

 نا 0 رسذح ام اذه كلذ عيجب ىف ةرعاشالار وهج افالخ ةرعاشالا ضعب ىلا

 أ ا لاخلا ةقيقحت لعامّللاو رخآ ض عب ىلا اه>اررك ذام ضء!ناكو هسفن ىف هءاع اكان ناك

 | (ليد )



 سدا م /١ وس

 اضأ اماجحا عرمشلال ةفلاضلا ةف_سالفلا لب واقا نا راك نا" .لعالا ع ليبذت # 0 )ا

 فرصتي ىلاعت هنأ ١) )او | ولاق تا مرد ف مهطالت دا 3 هع زري ا

 ناو لءف "اش نإ هند راو هنردكا ىعذ تاذلاب بجوه هلاو )0 ةيلقعلا ةدالاب :

 ىلويهلا نم بكرم ملا ناو ( )  كريلاو لعفلا عدن ىنععال لعشر ءاشيم أ[
 قرحنال نيذلا ءزالا دودحو لوس هناو ( 4 ) ةد رفلا ءازجالا نهال ةروصلاو

 الا ناك (ح)اص2ةواءون ة ةيعونلا اهروصو اهالويهب ةعدقكالفالاناو )0

 نولط طل ناو( ؛؟) اصخش الو امونال اسذح ةلعوتلا اهروصو اهمال همعدق

 اقلظم لاحمدناال دوجولا ىف ةعمتجلا ةنئرملا ةدوجوآاءايشالاب صوصخم لسلسالا |
 ءالدخاو ( ٠6 ) ملاعلا ءارو ملاعال 060 سدا سف رسصمحم قبسلاناو (4). 1

 ) ١6 ( هما تاذدرحلاو ١) 4. مهفالتخا ىلع اصشوا امون ةيجراخ تادوجوم. ا

 رهاوطاو ) 15 ١ فرعتلاو ريبدتلا قاعت 4 قلعت. د 8 هآ ناسنالا هةيقحو

 ناو 000 سوفنلاو لوقعلاو | مهنم ا م.ااو ةروصلاو ىلويهلا هس 1

 ةريرسشلاو ةيسحلا سوفلا ةقرافع ذا ةتاش 0 ةكتالملاو نيطاسي كلا دأ

 هناال نكمملا ق ا بحاو /اىق تاذلا نيع 0 ناو ) ١مم ( مهنادبا نم

 ىلا رقتفم ثداحملاو ( ٠١ )عنت# هنيعبمودعملا ةداعأ ناو ( 19 ) لكلاىف باز

 | طقق قاحور داعملاو ( ؟8 ) نكمع سيل ىتامسملار لاو ( 5١ ) ةدمو ةدام

 ) 7 ( زيأ ا ىضتقنال رهوطاو ) 5 0 0 ضرعلاب ضرعلا مايقو ) ع را
 طرشهناو ) اح سا دنع ىهأك ةدحاو ةلصتم عابطلا ةطيسلاداسجالاناو |

 تاولالا ىف تادهاجلاو تاضايرلاب ةبستكملا لاوحالاو ضارعالا ةوبثلاىف ||

 رداقملاناو /) ا ( ةرطفلاءاكذو ره وألا ءافص ند ىباذلا دادعت»الاوتاماطقنالاو ش

 ىتلاثداوملاو ( ؟8) ةيمسإلاىلع ةدئازروءا طملناو مطسلاو ىيلعتلا بملاىإ ظ
 ( 20 ) هلتايحال جوه رعلاب هفاصتا ةعص ىلاعت هتايحو ( ؟9) ةتان اهللواال

 ساوطاو ( 131 ) تار ظل تاءوءكلاب ىلاعت هماعوه اريصيو اهيع# هنوكو |]

 اوع* ىلا ا عت هلع ع ةرايع ءاضقلاو ) قيل ناو لق ةشان ةنطابلا :

 امابساب ىنعلادوجولا ىلا تادوجوملا جو رخنع ةراسبعردقلاو ( "ع ) ةيانعلاب

 سفن وأ لامفلا لقملاوه ظوفحلاح والاو (*:) ءاضقلا ىف ر رقت ىذلا هجولا ىلع

 0 6 ( لقملاىف 8 ةروصلوصح لعلاو ) و : ماظعال |ثالفلا

 0 بي فقع ا 0 ) م ( ةيكللفلا م » كييميروله ةيضرالا

 0 !١ناد( ا 0 اء 0 ,فتنمتناو و رظنلافىدادعا عيحتلا
5 0 2 



 5 ةرهاظلا لاهعالا ع وذو 4 اهريغل ةدوصقملا مولعلا ف 0 ةثالثلا لودفلا نم 01 1 |.جفلا 00

 اقوصقم" هلال هّقفلا هريغل دوصقاانمو هت ١" م قبسدقو كاد لع وهو هتاذل درعا عج +ةنطابلا

 ثيدحلا تالآو هبلملل

 هليسو اهنال ري-سفتلاو

 نم غرف امل مث + امهيهفل
 اهتاذل ةدوصقلا مولعلا

 نمو هب دمحلا دعب شلاق
 ناد ىف عرش تاداقتعالا

 اهريغل ةدوصقملا مولعلا

 اهنال عاونا ةثالث ىهو
 ةءافكو اايعاهب روم ماما
 بودنموا اهنع ىهنموا

 ةحابالا روصتالو اهلا
 وهوه ثيح نه للعلا نال

 هنوكو بودنمو نسح
 هنع ايهنموا هب اروهأه

 حج ناودعلا نم" ىس

 كالذلف كالذا ةيضنقملا

 ىقاك ةحابالا رك ذب من
 هداز هجاوخ ة.شاح

 6 عاوتا را ىهو )

 ىا «اهبروءاه ) مولع

 ىهنمرت مولع(وزباهلعب
 ةلباقملا لامكلو 6 اهنع
 2ر0 ىلع همدق [يهدد

 «( اهيلا بود: ) مولع

 ق.سامل ةحابالا رك ذ ملو

 علا ف ةدوصقم ريغ اهنا
 وه وه ثيح نم هنال

 هلا بودنتمو نسدح

 نم ”ىب * هنعابهنمهنوكو

 كالذل هضتقملا ضا عالا

 نم (لوالا عونلا) خلا
 (ى) ةثالثلا عاوتالا

 (وهواهبرومأملا)مولعلا

 1 ناو :(41) ثودحملاال ناكءالا وه ةلعلا ىلا نكملا ىف جوخلا بيسلاو ) 00(

 ْ تناك دج واذا ههام رهوط ا ىنعمو ) 2 ( نادوج وهنا ما كلا ةدحولا

 ظ تادوجوملاو (44)عوضومىفتناكتدجو اذا هيهام ضرعلاو(1) عوض ومىفال
 ْ 1 ءوجاوأل لكزم دحاولاو ( ) ةيدوجوةفصناكمالاو ( 40 ) رثعلاتالوقللا ف |

 1 اقتوحت وأل نم لكو 4( لولعملامدعل ةلع ةلعلا م دع ر(1)دخاونمٌرك اهنمردصيال

 هطورسشب ةساملا ةمالس دنع راصبالا بحير( 45 ) ةعجرم ةلعىلاجاتح مدعلاو |

 ىلاعت هتافصو ( ه٠ ) ةيجراخ ثادوجوم اهاكة يبسنلا ضا عالاواهرئاس اذكو

 نلذلا عانتماو باتحيالاب دبعلا ةردق دبعلالعفىف رثؤملاناو ( ه١ ) هناذنيع

 تايئزطلا ل ردنال سفنلاو ( ها" ) تاناكلا لع!لي تان زملا لعنال ىلاعت هناو ( 7) |

 ةرازالاءأفطناو ةبوطرلاللحدنع ايعنبطالجا ناو.حللنازو ( 5 ) تاذلاب ةيداملا |

 38 للا رو (86) ضارمإلاو تافآلابسح ايمارتحا الجاو نيتزيرغلا |
 هناو ( ه» ) اقأطم سشبلانم لضفا اقلطم ةكئالملالب مثناالسرنم:لضفا

 ىهانتااريغ عل مهضعب لاقو طقف هريغ 5 ا مهذعبلاقو هناذ معلال ىلات

 لوالالقعلا ريغهللانه ردصب مل هناو ( 0 اة 00 |

 ناو(11)ةيهاثتم ريغ داعبالاناو ( <06 ) ضرعلاب ضرعلامايقزوج هناو ( هو ) |

 .عيهج ىف دحاو دوجولاناو (7* ) تادوجوملانيب ىونعم كرتثم دوجولا |

 نيرشع ىلا عجار هيفاوطلغام عون لالضلا ذقنم ىف ىلا زغلا لاق +اهريغو تادوجوملا

 تفاهتلا افنص مهيهذم لاطيالو ريثع ةعبس يف عيدب ككاو ةثالثؤ ريفكتلا بحي الصا

 | مدش مهلوتو ىلامتلان 2 تان رطل | لع وزو ىامسالا رشا راكتا ةثالثلا ثالثاو |
 ا ىلاعت هللاو كلا وع اصيل ريغلاب احم ىلا ودللا لوأيدقو ملاعلا أ

 || 0004 ىناثلا لصفلا 1 أ

 | ةدوصقلا مولعلاىف »و ةئالثلا باتكلاباونانم ىتاثلا بابل ةئالثلا لوصفلانم
 ١ دوصقملا نوكيلب تايداقتعالاك ه-سفنوه هنم دوصتلا نوكيال ىنعي « اهريغل
 ظ اهلا وذننو اهنعئهنمو ام رومأ» عاونا ةثالذ ىهو 9 هقفلاك هريغ هتف رغم نم

 ٠
 أ

 نافنصوهو مالا ةيتحوه ىذلا ىباجيالا مالاب © اهبروءألاىف لوالا عونلا

 نايعا ىلع ضرفت ىنعي * نيعلاضورف هه ىمم ىتلا مولعلا #ث ىفلوالا فنصلا

 تجاولالمشدام ضرفلا نم دارملا لعل +نيقابلا نع طقسبال ضعبلا لع اذاف دحاو لك

 ليلدب همم عم هكرتنم ىلواهلعف نوكيام ضرفلانا ملعا مث «زاجملاءوعقد رط ىلعاضيا

 مزالل والاف ىنبظليلدب همنمناكن كلا ضيا هكرتنم ىلواهلعف نوكيامبجاؤلا و +ىعطق

 قس لب هدحاح رفكيالف العالالع مزال ىناثلاو + ءدحاح رفكي ىتح العو الم

 ظ 0 هقوفامو دحاولاىلع اقداص لوصوللب ىلىلا ريعتلاءجرم ناك الو «نافنصإ .لوقل ريمضلا ركذ

 آهلع نع فلكل نع نيفلكملانم دحال رذنعال ىلا (نيعلاضورذىفلوالا فنصلا) ىثلاب هيلا اعلا نع رابخالا مد
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 املاع مكس دب اب نمدبالاعوهنوطلاختاماع نع( ركذلا لها او اولكافىلاعت هللالاق) ناسنالا هسبالب ىذلا(لاملازع وهو

 0 اكو ولا ضآلا لمفاو مهلاؤسب صاهداز هجاوخ ىثحاءركذ ملا رم ل ءالع نم
 هلسرو"هبتكو هجككالمو ىلاعت هللا ناعالا نيعلا ضورف نمو لوقا ( نواب 2ال منك نا:) بهاوملا قف 50

 اهنمو اوموصلاو ةاكزلاو ةالصلاو ءوضولااهنمو ىلاعتدللا نم هي[ م1 4 0 رخ الا

 00 حلاو قلطيدقو *هللاوفعي نا امهكراتبقاعيوالفالوأمنااماو داحآلا رابخابف ختان ا ةبانملا نم لاستغالا
 © ” || ناذالاو ةعاجلاك ةهاركتكر بجونىدهف تادابعلاىفاما ةئسلاو ةكولسم ةّسرط يرو ارامي | تكل شيال سيقما رسام لففاد سمت دلل ل 0 0 1 هلوك عم 4 نع معنمالب ىلوا هلعف نوكيام ةنسلاو + انا وا ايعطق كرا علا ناك اذا دارا ىو نوكيام ىف حاولو * ضرفلا ميم ىل-ع تحال

 00 0 1 هدوعقو همايقو هسابلىف سو هيلع ىلاعتةللا ىلص هريسك كاوزذ تاداعلاىفاماو ||
 5 نإ © 00 مالسلاوةالصلا هيلع ه:ةبرطريغىلع ةنسلا قلطتدقو هكرتف ةهاركال ةليضفهلءفف

 0 7 1 0 عنملاعمىلوا هكرتنوكيلم مارملاو + دئاوزلا ةنسنود لفنلاو + نيرمعلا ةنسك ْ
 0-3 1 حابملاو « لعفلا نع ىعطق عنمالب لعفلانم ىلوا هكرت نوكيام هوركملاو *لعفلا
 0 5 4 عنمو ىهشنتنا 5 ىلع با و هلمذ ىلع قاعي مارحلا 1 كّرلا ولعفلاىا ايوتساام

 ايلا بلا انو هيلع تل لخا ىلا ىهيزتتلاو * برقا ةمرحلا ىلا ىءرختأا ءوركملاو + ةصرفلاعم أ
 7077 2." . || نعم ىف ضرفلاىلا ريضلا «لاملالع وهوؤ# ىيطقريغب نكلمارح دمت دنعو |
 قح ىأ (© ةضيرف لأ ب مالا ةعرسشلا ماكجحالاب نوفلكملااهبا «6اولثساف ىلاعت هللا لاقط ضورفلا ||
 2 3 17 1 بوجولا مالاىف لصالاو ه#ن ولعلال مم ١ 00 رك ذلا لها ةينطابلاو ْ ظ
 هر 1 رع ىلع ضرفيف ضرفلا وه بوجولا لام ف لام“ اىلع هلج قلطملاف لصالاو أ]

 ضرف لاخلا زك بولطملا ةيضرفل ةعبات بلطلا ةمضرفو, اعلا نه معلا ب باط ملاعل ريغ

 جاوز انج د جه جاو تنتج عنو حت

5 
 علا ىلع لوم 5 ةباالاءذهب ضرفلا تش امتانكل فاضملا فذحي لاحلا يع بلط بولطملا لاقبوا

 0 0 ايهالكو اضنا اعطق لاحلا لع علان هو اعطق معلا وه رك ذلانم دارملا ناك نا دعب
 .اعراال رار هند ف ْ ىضر سنانع» 2 «خو» . , | لاقلاق هلا هنعىلاعت هللا انع# هحامنا ج رخ © عغ# رهفاذ ةبانع لحم دالام معت ةارملا ىلع

 تاس ىوانملالاق # ةلسمو مل لكىلع ةضارأ ملا بلاط مو هيلع ىلاعت هلا ىلص |[
 ةقرف لكو الوق نيسثع وحن ىلع ضورفملا معلا اذهىف ءارالا تضةانو لاوقالا ||
 ةحابالا ورطحلاا قةيزازيلا 0 : . 0 00 8 1 ىضاقلال وق ليقامدوجاو ضقانم ضعبل ضعبو ضراعم لكل لكو اهلع ىلع مهقت ١

 . 0 ىيعل ناف اهوحو جالصلا ةفيكو هلسر ةودو عناصلا ةقرعك هلعل نو ةحودنمالام

 هركذ اهلي ملام جوز

 قو 3” هداز هحاوخ

 0 00( ثم || قراعملا هنع شن ىذلا هتافصو ىلاسعت هللاب اعلا دارملا ىلازغلالاق * نيع ضرف لا . 6
 هنذ 5 0

 لأ 9 : 0 هللا لصوت اعاو هنم اعنام اباح نو دق لب مالكلا لعن لصممال كلذو ةيباقلا
 5 بسشأؤ ل ع 5 . م

 َح 0 0 لا 0 رونلا نم بلقلا العو رودصلاح رمشب امب هريرش ىف لاطام دهاشت دهاجت ةدهاحجملاب
 طظفحمال ناكناو ةولصلاب كلها ماو ىلاعتهللا لاق اهلعاهي ملاعجوزلاو تادايعلا ل ئاسم و تدارااذاوتجرخالاو

 ىلاج ورهلاب اهلنذاولوةدابعلا فةلزان تءعقو اذاالاهدابالا جورتع هكر وايل ءيق ا :مناو انايجااهنذا لئاسملا

 تاركتملا نم هيف وءاسنلا و لاجرلا هيف عت 0 جور ابنذأي الوهبسأبال عدبلا نع ء ىلاخلاظءولا سلحم
 هومسلاو هيلع مايقلا و ىبنلا ىلع لسرلا برع و مكلا ءاقلإب ملكتملانم بعللاو ةفلتملا ثاوصألا عقرو قرفصتلاك
 د

1 



 إف جوركلا اها ىواتفلا فو ىلاعت هللا بود ىلف ناف اها نذأيالورمذ الذ هوركم روكذملان«هلكف هنعلوزئلاو
 ليصفن هيفو ىزازللا مالكح ىهتتا هذابالا الرهلا ضي دعبو براقالا ةرايزو منا وطلاق ىهلا ضب

 نونلكتلا لاقن ملَسم لك ىلع ضرف وه ىذلا اعلاف ضانلا فلتخا ءايحالا ىف ركدو +ىلاعتدللااشنا هركذ ىتأبس
 | ادابعلا فرعي هذا هقفلا ماعوه ءاهةفلا 1 هبافصو ىللاعتهّللا تاذ ماعيو ديحوتلا كرديذيذا مالكلا ماع وه

 راع ليموع امهبذا ةنسلاو باتكلا هي مم اج م اع ود نوثدحلاو نو رسفملالاقو + مارا اولالخلاو

 هق ١-4 2 لاق 03 كك

 سفنلا تافآ ةفرعم صالخالا لعلة للعلا اذهىف فاتخا 0 لاق 2 3
 أ هذا فوصتلا ّ وه

 هللا نم دماقم ديعلا ىف رعب

 قيرف لكنا هلصاحو +

 ماعلا ىلع بوجولا لزت

 لاقو + هددصب وهىذلا

 ناتسبىف ثدالاونا هيقفلا

 بلطنا ملعا نيفراعلا

 ج اح امر دق ىلع ةلسمو

 هلديالام هند ماىق هيلا

 ءوضولا ماكحا نم هةنم

 عئارمشلا راسو ءداصلا و

 ناف ضض رش 0 كلذ

 لضفا وهف ةدايزلا ملعت
 ىلا هيلع مئاالف هكرتناو
 (ىف لاقو ) همالك انه
 6 ا را
 لوءفلل اب(

 ةغيصلاو درهما ىن

 بلط ملسملا ىلع هغلابلل

 2 ىف هلاحىف هل عّشام

 ةلءاعم نم © ناك لاح

 ىلق لوا ةعانم وا

 قارفال ىا(6( ديال 2 ناسنالا وا ناشااىا 6 هناف 2 لاملا كلذ ضعب دارا لشم تدرا اذا

 | لقو 0-0 ا ندا ناس 5 0 0 ني ل

 ا | ءايلوالاة بص 5 ةملاوفو 0 0 نطابلا العلو ل .حوتلا

 0 لع هل هثالث ضورفملا معلا جاهلا ىف ىلا زغلا لاق * ىطصألأ اوثراو مث

 | ىلآرغلا ن ع اًضرالاق مث م +ةياقك ضرف كالذ قوفذامو ةعبرمشلا لعو تلقلاىا دل

 هقفلا ىلع هيقفلاو مالكلا بع ىلء لمح ملك لاف ثردملا ى ++« ق اونذاحتو اوفلتخا

 باتكلا ن٠ ذخؤي امنا عرشلاذا ةيرعلا ع ىلع ىوحأاو امرلع ثدحلاو سفملاو

 يعناشان هديالف + « ميل ةموقنأسلب لال وسر نءانلهراامو + ىلاعت هللا لاقوة: لاو

 ضعب ىف فنصاالاقو + ىهتنأ عرمشلا مولع ن 5 ١ تالذ ميم ىلع هلج لا نايبلا

 هللاتاذ ةىرجنام رادق» 1 + ةثالث نيع ضرف ىه ىتلا مولعلا اك

 لاقت هللا ٠ َنَع 4 ءاحام عيج 3 هيل ىقيدصتو ىلاعت هبقاب 1 ىلع هنافصو ىلاعت

 معو + هحال_صاو هلع ضالخاو هللا مظعت هب _صخام رادقم قالخالارعو *

 || اذه رخآو ماقملا اذه ةداراىف هجوالا وه اذه لعل هكرتو هلذ هيلع نيهتام هقفلا
 رزانلا داقك هلدا 00 ريغصلا عءاملا ىف 1 4ك اورق بثب 0

 0 هلو دادعتساب صا كاع لك ناب ردشلا هح راش لاقذ تفوذلاو ْو َّو اوالاو رهواحا

 بلاط ناو هلوق داز اضرا هيف ىرخا ةياورفوزط دقق هلحم ريغ ىف هعضو اذاف

 ماعلا حالص نا هتيكح دحراش لاق رصلاىف ناتيملا تح ءىذ ةلك هل رفغتسيإ لا
 ْ  ةيادهلابحا..د 1 هيحاص ىلق 6 ماعتملا ياعت ىف 06 هيف همام و ملاعلاب طونم

 المف « هلاحىف هلعش## م اع كامب الط ملا ىلع ضزرشوإ# هتذءالت لضافانمو

 تانايدلا ما ىف اضمو هد ارضحوار ع # ناكل اح ٠ ىاىفؤ# ادا: ءالب كرو

 ةمملا زو ةبوتكملا- سلا «# تاواصلا ند ملثملا ىا « هلدبال هنافؤت تالماعملاو

 نعت ق 04 الصلا ض رف هبىدؤإام ردقب هنالص قف هلعشام م اع هيلع ضيفي فوق

 ا بجاولا هلع نقاوتأت ذآ ادامه هيعح اهذكارم قا ةالتصلا

 ” بعو)
 ىلع اهضرف ىلاعت هللا نال سلا «تاولصلا نم قايسلاب هيلع لولد« ىناثلا ىلع ريضلا عجرمو «هل)

 ١ رند ادوج واهتهك هيلع فقومام «هنالص ىف هلام ] مع ت َثَلَط هيلع ض رفيف رت واصلااوعفاو ىلاعت هللالاقو '

 0 ضرفلا ءادان .نكعالذا 5 ةالصاا ند ل انو ابنا قالا مددن٠ امدعوا طرسشوا

 هلوذ ىعم اذهو دصاقملا ركح لئاسوال ءاطعا بجاوهنالاقاطملا تجا هلاربالامو
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 فقوتامم ضرفلا هيىد 2 ردق ملعتىا (بجاولا هىىدؤيام ردشب) معتلا ةالصا د , رلالسملا ىا هيلع بحي وز

 (ضرفلا ةماقاىلا) هبلوءفلل ءانبلب لصوت ىا (هيلسوتامزالا هلوقل ضرفلا ل بجاولالمهة«اوهتعص هب
 ناكرا ليدعتو رتولاك (بجاولاةماقا ىلا هءلسوت اموإ) دصقلا مكح ةلسوال ءاطعا (اضرفنوكي) كرتوا لعفن

 اهباداو ةنساهتتس ٍلعو بجاو اهئابجاو ٍلعو ضرف ةالصاا ضنا رف وعنا هلصاحو ىمامل (ادجاو نوكي) ةالصلا

 ةيشاح فاك زارتحالاو لمملا نكمأ بودنم اهبزنتو بجاو امم رح اهتاهوركمو ضرف اهدسفم ع اذكو بود:

 ةفرعم هيلع ضرفيف (لام هلزاك نا ةاكزلاو موصل! ىف) ىرحب اهينركذامف ةالصلالثم (كاذك و) هذاز جاد

 ىا (هيلع ب جوناإ) هماكحا معت بحي «ما) اذك (و) امهبجاولهلسوتام بحيو امهضرف ءادال هب لسن

 رحت ناكنا عويبلاف) لاحلا لع بحي 0و كدا ءلا ةلذما هه 91١ - ءذهو اهيطتسم 2 ضرأ

 جورتين اكن تاعانملا فو عبات ماعلاذا#بجاولا هءىدؤيام ردقب هيلع ف ض رفلا لبا مب وج ولا نم بحي و |
 بييزنلمث (لاقمث ىهتنا) اع واض رف نوكيض رفلا ةءاقا ىلا هب لسوتباموط اع منال هلوق هيلا ريشياك مولعلل ||

 تاك رابخالا ال رابخالا )| ىو ىناتلاولوألا ليلد لوالا هابجا و نوكي بحاولا سضاا

 لغتشا نم لكو ل بهاوملا || راو موصلا ىف 0 و »© بحسم يحهسملاو ةنس ةنسلا لع نا لعب هنف

 اعد (تالماعملا نم ىثب رهاظلا * بجونا مخ او ةحتاوحو هنبدنع غراف باصن ردق## لام هلناك نا

 امهريغ وا ةراجا وأ ]| :اهراساذكوامهلع 0 بحيمل امموجوهيلع بتزيملاف © هيلع  ضرفناانه ||
 ةلمكلارسكب (فرحلاوزل أ ةرامماا لها نه ىا هيرجتي ناكنا عويبلاف ثلذكو 9 ريقفلا ىلع امهلع بحيالف |!
 ند ردص» مسأ ىلوالا ||! ةمر>و الح انالطبو داسفو اذافنو ةدك عوج بلا ماكحا ع نا رجاتلا ىلع بميف |

 رسصن باب نم هلامعل ف رح ةراختأ ابزغتشينا لجرالىغيشال ةيحارسلا نع ةيناخراتتلاىف لاق * اهريغو ابرو ا

 مضب هدف رك كسك عا ما مالك © ىهتنا 3 زوحجيالامو زوحام ءارششلاو عيبلا ماكحا معي ملام ْ

 ضررش)حابصملا فاما || الاو رخآمالكدعب نكل لحلا اذهىفوا رخآل حم ىف هلعل ءتملا يلعتىفىا لاق مث ظ
 (مازجلا نعز رتل رع هيلع || ةراجالا 7 « تالماعملا نم 'ىثب لغتشا نملكو 9 نسحب سيلمث ةلكعم عطقلاف أ
 هنع هب زريحام لعىا || ةعنصلا نعم ةفرح عج #* فرهلاو ب ةيراعلاو ةعيدولاو ةاقاسملاو ةعرازملاو ظ
 لغتشملا كلذ فى( هيف) ما 0 عوقولانع هبز رح لعىا « هيفمارطلا نع زرحملا رع هيلع ضرره 2

 ا راجتلاناكو عويبلاب':5 ظفح ملام ةراجتلاب لغتشينا دحال لحال ةيزازبلا نعو
 الق تاراحالا تاك ةمئاع نعو 5 هيلا نوءجرب اهيقف مهعماو ىصتسا اورفاس اذا مدقلا ىف

 دحال لحال هيقفلا نع ءدقنامو ق1 + ةرباغل أ طم,سوت * كالذكو 39ه قيدص هيقف ن م رجاتللدبالهنامز راوخ

 ملم ةراحضلا لفنشي نا اع لا مالا ضووفت 0 لكوت 0ك مءديلع ضرتغي لف ظ

 ناكو عوربلا باتك ظفح ه# ةيشمللا وف ىلاعت هيلا عوج رلا# ةبانالا و## ىلاعتوللا رادقا تحنت وكسلاوهليقىلاعت ||
 اورفاسذارعدفلا ىراصتلا | مسخ ها ناد اا ككاو لدول لات نا ةشخا هلة دما" هللا كفار عال ىآ [س -ت لا مص لاق د ةوللا ||

 'هيقف نم رحاتلل اا مراوح 0 ًانعو مهروما ىف هيلا 60 4١ ةقرب 0 نوعج رب اهيقف مهعم اوردكت 2

 3 5 3 أب كلامو لاودحالا نم * قيام م ا ةلخفل 23 0 0 قب

 .مالستماو ةلاىلعلكز لاقي ريا ىلع داقعالاو رم را رهو ( كوتا ن* 2 اهتاوداو اهتدافاو اهغبأل

 ,العلا,دابع نم هللا ىشخ امنا «لافاشل لة ل (ةيشحلا وؤاقلطم تالا غور القو ةلفغلا 0

 ةيشخ هل كدشاو هللا مكف عال ىلا مسو هيلع هللاىلص لاق 0



 (لاوحالا عبجج ف عقاوإ) بلقلا لا ود اب علا ئا نط ا رفالا ليلعت «هناذإ برلاماكخاب باقلا رورسوفه (ىضرلاو)

 ءد لاح نودلاحن صت# ريغ
 عير

 (قالخالا اسف ) رعلا هيلع ضَرشب (كلذكو لاق مثىهتنا) اهريغو تادابعلا ف عقا وى

 دوطاوحن ) نسل قاحلااف اكس ناك (ناف ةلوهسلاعفالا اهنع اهب ردصت سفنال ةكلم نوكسف مضب ونيتعتب قاخ عوج

: : 5 : . [ 
 5 راا ُك راعم نه فوملناةدحوملان وكس وربما مضب «(نيللاوز هدض (لّدلاو إل ىغبن ام ىلع ىغبن نا ىئشام لذ وه

 رادض (مضاوتلاو ريكتلاو رف نيللا دض سا 000 لوح ادودع محق مضبوأ ءارلان وكسف ميجا محفب «ةازاو)

 اعففعتلاىا (ةفعلاو)

 | طسولا دح نعج ورا ىا

 (يريتقتلاو ١ لادتعالاو

 «اهريغو )فارسالادض
 قالخالا هذ-_ه ريغ ىأ

 سكب 6 ريكلا ناف )
 ساكنا لطغ نوكتنم

 لضلاو ) قالا رطبو
 تارسالا و :نيطاأو
 دحاو لك ىا © مازغ
 (زردملا نكمالو ) اه

 «اهلعبالا اهنع) دعا ىا
 نم دعبلاو وندلا نال
 هروصتدعب نوكيامتا ءىشلا

 ملعو )ل هلاح ةفرع.و
 اهدضياهءءقي (اهداضيام
 ةطاعم بيبطلاناشوهاك

 ةدوربلا وةدورلابةرارحا

 ةيشاح ىف اي ةرارحلاب
 ضزرفيف) هداز هحاوخ

 (ىهت ااهلعناسنا لك لع
 نأ هلع ىعشو لوقا

 ض رفيف ل دب بج” لوش
 يي الا هاون
 0 وهو طابتتسالاو

 هلا الا هدحاح رفكيال

 احن هعضو» هعضو

 || ىهتا لاوحالا عيجبيف ف هرعددم © مقاو له ملسملا ىا « هناف 98 لزاونلا نو

 ٍْ دولا وحن قالخالا راس ىف # مكلا ©« كاذكو رعتملا يلعت ىف « لاق مث

 || مللامنب 6 ةءارجاو 8فومللا كراعمىف فوملاا ميلا مضب *« 'نيللاو لخيلاو

 ش «فارسدالا وه سانلا ىدبا ىف اعف ذعتلا ةفعلاوعضاوتلاو زيكتلاو #8 نيادض

 | ليلقتلاى| 6 ريتقتلا 88 هدض # و © لادتعالاو طسولادحنع جورالاىا
 | فارسالاو نيملاو لّلاو ربكلانافؤ» ةيمذوا ةديج قالخالانء هياهريغو 9

 أ فلكملان وكي ىتح رك ذام «# اهداضيام ٍرعو اهلعبالااهنع زرحتلا نكمالو مارح
 أ سفنلا ىف ةدهاجلاناذ هسفنىف هنم ةدهاحم كلذ نوكيف هرايتخاو هدصقن اهكرات

 ٍ | نانا لكىلع ض ريف ف 2 دح ا لكىلع ضرفىهو رسلابالا دحال لطخشالو ةداغ

 |١ تاماذه انلعىف لغوت ملو تامنم ىلذاشلانع ليق» اهضرف هءىدؤيل# اهلع
 || مزاللان) ضّرفيف هلوقىلع دروا رعتملا ماعت مالكه ىهتنا 6 رابكلا ىلعارمصم

 || زوحتلادارب ناالا هدحاج رفكبال ىئظف داتهجالاب هنوبثل ضاررفالاال بوجولاوه

 1 ايلعاض رو تبجاولل لاش لوقا «كرلابباقعلاو نايالاب تاوثلاىف عم

 هنوش نوكنا لع سكعلاك بجاوا | ىلع ضرفلا نوةلط نييلوصالا ىر دق لب

 1 نمت صخخال ىذلا لالد:_-الاو رظنلابالا سيل هنا رهاظلالب عون# داهتجالاب

 1 زوحي هنا ىلع ايعطق هنوك زوج لب هتينظ مزليال داهتجالاب تشام لكناو ديتخلاب

 1 مولعملل عبات للعلا نا ولي هلك لعتملا لعتءالك 6 هلصاح ف عاجمالا هيلع ضرعينا

 ظ | لاثّمالل ضرف هب ملعلافىا ضرفف امارحوا اضرف ب مولسملا # ناكناف

 ]| .لعتقىا 6 بجاوف اهوركموا ابجاوناو 8# ىتاثلاف بانتجالاو لوالاىف

 !١ نانم لوصالاىف ررقامىلع ىبماذه ىناثلاف فاكلاو لوالاىف مادقالل بجاو

 ا لاق هكر بوجوىل ع 0 'ىثلاةمرحو هكر ةمرح ىلع لدي ا بوحو

 ا هلت ني ةدنسوإ# مولعملاناك # ناو 8 هيف عازنلا روصتال ام اذه حيولتلا ف

 أ ضرفلاىف * ركملانع ىهالاو فورعلاب مالا كاذكو لف الفنناو ةنس

 | بودتفاهوركمناولفنلفلا ىو ةنس ةنسااىفو بجاو بجاوااىفو ضرفمارلاو

 لاق (عبان»“ىشلاب( معلانا»لوقللا اذه لصاح ىا( هل صاح لرتلا ىلع باقعلا ولمفلا ىلع باوثلا بترتىفلارتشالا
 يلو ض رفلاب أي( ضرففلهمكح مف انزلاك اما رحوا) مالسالا ناكراك حاضر فال م ولعملا ناك (ناف مولعملالاماكح ا

 6 :سناو) كلذل ةلسوهنال(بجاوفإةها ركلاتاقوا ىف لفالاك «اهو ركموا)رتولاك «ابجاو) ناك «ناوزلم ىلا

 رفلاىف 05 نأ «ركملا نع ىهنلاو فورعملاب هال اذكولفنف الفنناو ةنسفر) و هلع ىلاعت هللا ىبص هلعف ناب

ّ 

: 
 ظ



 ىدؤيال نا ةيذلو هوجو طورشو هداقع.ىف, ةمالسعلا دضالا لان

 ناكاميرلب بدن.ملو بحيمل ةنتفلاىلا ىدؤي هنا ماعناف ىناودلالاق ةنتفلاىلا

 ةرورضلالا جرخالو.هاربالثل هتسىف لزتعيو ركتملا سضحالنا همزايلب امارح

 لاقف هلوبق نظيناو اضيا ةمالعلالاقمث « داسفا ةض عناكاذاالا ةرجلا ءزانالو

 لوبقلاىف كشوا لوبقلا مدعنظ ءاوس بحمل هلوبق نظب ناو اضنا ىاوذلا

 فخم لو لوبقلانظ مدعل بجيملاذاولمأت ريخالا فو ةرابعلارهاظ اذهو همدعو

 ىهنلاو فورعملاب ىمالاىا # امهناريغ 9 مالسالا رئاعش راهظا بحتسيف ةنتفلا

 ةنسلال ها داقتعا هنمو نيعلا لبسىلع لالا لعو ةيافكلا ليبسىلع # ركملا نع

 جورخلا لالدتسالاب #9 هتراناىا 6 هريونت 8 كلذك #« وهركذ قبس ىذلاةعاملاو

 تايداق:عالا ىف دياقتاللوصالا ىفلاق مثؤي نكلان دنعا راسن او ديلقتلاو هيدلقتلا نع

 ايجاوو ىربنعلا هللاديعدنع ازئاحناو عئاصلاب ةف رعملا ليصت ىلع عاج اللان دنع

 ١ دقتعمىفام اه“ لاملا لع نوك نكل لوصالا لعىف لوصولا ةديزىفاك ةفئاطذنع |
 عما هريون بحنام اهعنال هيقروظنم هقالطا ىلع نيعلاضورفئنم هنسلا لها |

 لئالدلا ليصفت ةيافكلا ىلع بحي ىناودلا لاق * ةيافكلا ىلع كلذ نوك فنصملا نم
 ءاهقفلا ركذدقو+ نيدشرسملاداشراو نيدئاعملا مازلاو ةهشلا ةلازا نم نكت ثسح

 بوصنملا ىو فصلاه ذم فصتم صخش نم ىوصقلا ةفاسم نم دح لكىف نوكي نادال هلا

 ءالخا هيلع مرح اكصخمشلا اذهلثءنعىوصقلا ةفاسم ءالخا مامالا ىلعم رع وبذلاب
 هللاىلاو ةماعلااهللا جاتح ىتلاماكحالاو ةعيرمشلا رهاوظب ملاعلا نع ىودعلا ةفاسم

 ةسايراىدصتو لهما طبا مديف رعولضفلاو ملعلا ملاعم هيف سملعلا نامز نم ىكتشملا

 لاقاملاق مثةللخلا ل وح وحاب كلذ ىفالسوتم زيقلاو وملعلا نع ىرعنم زهملا وملعلا لها

 5 0 رت

 سايقنا ىونسالالاق و نيعلا ض رف. مايقلا نم لضفا
 تيعثلا|لعج ناب هيلعدروا مث +نيعلا ةنسىلعمالسلا ءادتاو سطاعلا تيعشتك ةيافكلا
 ةعص مدعناو د.عب ةضورفملا ن:لضفا ةزانملا ةالصلعجو ديعلا ةالص نم لضفا

 ٠ ةدحاو دحاولا كرثنا هيلع درب هفرشب رعشب نيعلاىف ةياينلا

 3 اضيا ليقو 2 اذه ىف عانق كل أ رهاظ /| لب ةزانح ةالص ةماعلا 01

 سفنللاقح ض رفام

 ةيافكلانا ىرالا حرش ىنيعلا نعو*+ لقث صخ اذاو فخ معاذا ىمالاو مهنم

 لاح قاعتام وهوإ# لضفا نم ةمالا لك ىصعي كرلابو ةمآلا نع جراح طاقشال

 هلك هلوذ كرئواف لاطازطع ردق نم اهنا هيلا ريشاام ءارو يي هلك هقفلا ىنعا هريغ

 ةنس ليضفت ىضتش هورك ذام

 نسي ةض و رفملا ن

 دحاوىآلاو ةءامال ضرفامولضفأف قُدأو اهدنع مهأف طقف

 5 1 ا وم" مد 0 --

 5 ا

 ايييكح 2 ةاواسمن 5 ءاتتنعا («امهناريغ]) لفنفالا ونا حاوف هوك - تبجاولاىف وا ناضل

 ىلع 00 ا#هناب امهأيق الل

 (ةيافّكْلا )رض رف(لدبس

 لعو) ضرغلا:وضرفلا

 ماكحالا كال 6 لاحلا

 نبعلا لبس ىلع ) ضرف
 نبعلا ض رف ن«ىا ني هنمو

 ةيكسلا لها" ذاقتعا 0

 كر ىذلا ةعاسماو

 لوالا لصفلا ىف «هركذ

 هراهظاىا 2 هريونو ل

 مح ىو © لئالدلاب )
 ليلدلا ةماقا ىالالدتسالاب
 دروب مل ناو ةلجلا ىف

 ج ورخعاا) ىىدم لكل يلد
 رولا ةلع «(دلقلا نع

 هققد رار ايه ىف

 ةراوكاذم ةقيع قئاقحو

 تلا معا

 : م قانافصاا 1

 ضورف مولع (ىف)
 ىذلا ؤهو 2 ةيافكلا

 دحا ل نيقابلا

 تدك واعيج- اوعادلبلا ىف

 مهسعأب نا مامالا ىلع
 لع لف * هيلع مهربجخو

 لعو ةنم ذأ لكل كل

 جاتح ءاودلا ةلزنمع

 تاقوأآلا ضع ق هيلا

 فاكملا ىلع هنيبعت مدقتام ادعام ( هلكهقفلا ىتعا هريغ لاحي قلعت. ) لع ( اموهو ) 2



 ,9) هقفلالوداو نبدالودا ه9 ]5- 6نياودالاو) ةياورو ةيارد عثيدحلا)) ماع« وريسفتلا ءاعو)

 ملطبصم وهام هقفلا نم ديرا واو ضرفوهو عونلا اذه لوعث هءاجال ىلوا ناكل
 ماع هنمو 6ةءارقلا )ماع

 مله 6 املاور 9 ديوصلا
 مدعو © تاسملا )

 ماع ىح ف ةياورلا

 ةيبرعلا مولعو باسملا
 ةماك امهلصف انتمَأ نع
 ىلع امهف مكحو اما

 ىلع ءان ةيافكلا ةيضرف

 ءركتذ ةدفاقللو لضالا
 هداز هجاوخ ةيشاح ىف

 لوعفملل ءانبلاب( اتصف

 ريثكىف هيلا) هلعاف بئان
 ةلئسم عجب (لئاسملا نم

 نهربي ىربخ بولطم ىه
 اص وصخ )) لعلا ىف هيلع

 ردا ل كا
 (ضا رفلا )ف وذحم لماعب
 هقفلاىف هيلا جاتصفالاو

 اانسولاو رارتألا نم

 وبلا لئاسم ضعبو

 ءانعلاىا ( اولاق اذلف )

 عبر باسملاىا (وه)
 سنلل هيف ماللا «ملعلا

 قلعخا ءارللو ديعلما
 هالو ةايلل تول
 لقتل سقاها مص
 هيلا جاتح هلال توملاب
 نم عرشلا ملع ىلاو

 قاك ءايضنالا ةنفرعم

 اذا (دعب الف بهاوملا
 (ةيافكض رفنوكيتا )
 مكحلا اذه ةفرعم فقوتل

 هلع ةيافك ضورفملا

 ااضياودع مل هرهاظ ىلع لكلا ظفل قباو اهليلد نع اهاكلئاسملا اعز« ىلودالا

 | لوعتلا دكأتلا هجو لءلاضيا هجو هلناكل هريغ لاحت هلوقل اديق كلذ لءجول

 نآرقلا ىناعمىا ريسفتلا ع ووو تانايدو تالءاعمو تادابع هقفلا عاونا عيج ىلا

 محن فلاخم روهظ 0 سو هيلع ىلاعت هللاىلص هلاوقا ىناع» هي ثيدخاو##

 | لكشي . هلح ىلا 0 روهظوا داممريغ ىنعع ثيدحوا َهيآ رهاظب

 ٌْ دهتحلا و دهتسملل رسبت امنا قمل هجو ىلع ثيدحاو نايعلا انف ةقرعم ناب

 ظ ةلدا ناو هقفلاو مالكلا رع اننامز ىلا ةبسنلاب امهنع ىتغا دقو ضرقنم اننامزيف

 | ديا نيبو ءاهقفلا لاوقا نبب ضراعتلا رهظ اذا اذهلو دهت4الوق الا تسيل دلقملا

 أ ةياآلاكلتل لعلفدهتسملا ىرتعتلادجو ىلع هتقرم.نال ءاهقفلالوق مدقيف ثيدحوا
 تنا علطت ملو دهتجلا هيلع علطا اخضسانوا الا وانوا انصصخر| ا[ضرامم زاثم

 ||| عدتبمروهظ لامتحال هقفلا لوصاو مالكلا ءاعىا ةينثلا ةغيصب ك«نيلوصالا وج

 1| هرثا ناو دهتىلاب صتخم لوصالا نا اضيا لكشي هقفلاف تاكشم وا داقتعالا ىف

 | لققدقو ءاننامزىف هناكما مدعوهضارّقنأ تف عدقوهيقفلاب صةوهو داهتجالا وه

 تبهذملا ىف دهتملا ضارقنا مدع ىعد.ن ا الا ةئامجارا ةنسىف داهتجالا ضارقناب

 ةئارق عيمب رهاظلا © ةئارقلاو  احوجرم ابهذمولو داهتجالاىرحن زاوجي

 تابثاو انآرق ناكام دين ارةىن مزلي الثا ذوذثلاو داح آلا :ةروهثملاو ةرتاوتملا

 اهنال ةيافك ضرف عبسلا تآارقلا لقن ىربعملا لاق * اًنآرق نوكيال اهف ةيئآرقلا

 'اماو كلذك اضيا هضعبف ةيافك ضرف نآرقلا لك ناك دقو نآرقلا ضاعبا

 نبيع ضرفف ةالصلا هب زوجتام ردقىف ةرئاوتملا تآ ارقلا ةلج- نم ةدحاو ةءارق

 | ليهستوىراقلا ىلعو 0 نعلقن نكلديوحلا ملعةءارقلا ماعنمو ليقو +

 ١ كلذ لمح ناالا نيع ضرف. قذاللا نسحلا منع ديوحجصلاب نارقلا دخان ديو ملا

 ب لئاسملانم ريثك ىف هيلا ج اتسم باس اوف لع واما و## اضراةالصلا هب ز وحتام ردق ىلع

 لباصنةمئالا نع ةياورلا مدعلاءطق هيف مزإلا مدعلاما ةماكب هلدف امنا ةيعرسشلا ىا

 «# ضئارفلاههاص وصخ صخىا«اص وصخ كفا رقنلب انأ روهدعاوةنم هجرخامعا

 | ايصولاو رارقالاو تايدلاو ةاكرلا لاوءاك جايتحالا لدا ىف ريغلا ةك راثمب

 ْ ماعلا فصن ضئارفلا نال © ضئارفلا فصن هنال ملعلا عبروه اولاق اذلف 0

 | باسملا #« نوكينا دعس الف عبر فصنلا فصنو ضئارفلا فصن باسملاو

 | ”ىش باسللا نا هليلد بيتزتف. ةيافك ضرف ضد هلا ماعذا 4 ةيافك ضرفإإ#

 0 اذكهناش ”ىئثلكو ةيافك ضرفوه ىذلا 58 ملا ملع هنلا جات

 ا | ءاوفاف لوادتملا باسأ ا لصا در : لصحم ضئارفلا هيلا جات 101 هيلع درب

 | ةفرعم الب هتولص اريثك ىرت 35 باسملا مع د_عاوق ىلا ةعجارمالب ما ماوعلا

 (لع)

 تا -



 6 ةيرملا مولع اماو ءايحالا ىف هبإ هللادحر (ىلازغلا ١ ه6 ه]ههس كلذل هتيضرفشىا ( حرصدقو آل

 ت2« انما 5 ضُئئارفلا لئاسه ثحايبم ءانثاؤ م نا ىعدب نا الا باس

 عيج بسال باسملاىف ةيضرفلاو باسملا لع نم وه لخادتلاو لثاقلا وحن نم

 ىا هب ىلازغلا حرص دقو © هتازجا لقا نعكىف دجو ولو هقلطع لب هتازجا

 بولطملاو ةيعفاشلا اشم نم ىلازغلال يق ناف # ءايحالا ف فب ةيافك ضرف هنوكب

 قفو ىلع هنوكل كلذ لعل انلق#بولاطملا هلوش تبث فيكف ةيفئللا لئاسم نم

 ىلع فلاخت مو انباعصاصن اهف عمل ةلئسمىف لصالانا وا انسايق منو انئدعاق ||
 نملالضلا ذقنم ىف ىلا زغلا حرسصامب لكشي نكل انيفلاخ بهذم لمينا مهسايقو مهتدعاق

 قلعت سيل وملاعلا همه لع وةسدنهلاو باسها ماعب قاعت ةيفسلفلا نم ىضايرلا ملعلا نا

 ءايشالا فمزجو لاقامرخآىلا ناتفآهيلا قرطت نكلانا.ثاو ايفنةدئدلا روهالاب”ىشدهنم

 نيدلاب هقلعتمدعنم دارملاناب هنع باحنأ ن نكميو «قالطالا ىلع ةفسلفلا ع مرحب

 قار 0 0 ظنلاب ةيافكض رف هنؤكبو 4 200 ٠

 ةياثلا هذهو ةيفاقلاو ضورعلاو قاقتثالاو ةغالاو نايبلاو ىتاعلاو فرصلاو

 تارضاحملاو ءاشنالاو رعشلا ضيرقو طخاخا ملع وهو عورف ةيفابلاو لوصا

 رباسىلع لضف اهل ةيبرعلانا ملعاوو ثيالاىبال «نيؤراعلا ناتسب ىقف## حيراوتلاو

 دزهلا ونيصلا ةعيس ليق *تاغلالال وصا هيت5ضءاىف ءالتاساللا ضعءبلاقو ة«ةنيلالا

 ةكئاللاة غل ةيئايرسلا اهلعلو ةعباسلا ركذبملو برعلاو كرتلاومورلاو نادوسلاو

 اهلف ةيبرعلااماو +مالسلا هيلعهلىلاعت هللااهلعدق تاغالا هذه لكو ريكو ركتم تح

 ةنإلا لها ناسل .ىغتبملا نعلق امسح نا اهريغب ملكتلا هركي ىتح اهقاب ىلع ةينمه

 ةيلايرسلاب ةنلالوخدلبق نوماكتيسانلاليقو *ةيردلا دازيدقو ةيسرافلاو دب رعلا
 دارا اذا ىليدلا نع اضياو ىغتبملاىف أي ىفاكلا نعلقن لوقا +ة رعلاب اف هدعبو

 عوض ومامهالكو ىراقلا ىبعلاق +ةيسرافلاب نيب رقملا ةكئالملاىلا هب جوانيل هيف !سعا

 قمع هللامالكو ىبعىباف ترا برعلا اويحا عاوذزم 22 ثي د ض راعم هناف

 اهف ماكتإال مدآ ناكدقو ثيدحلا اذه حرشىف ىوانملالاق «ىبعةنملالهاناسلو

 ةيسرافلا ةنملا لها نع ىتنءال ثيدملا اذهناىئماللوقا ؛هريغب ملكت طبها الث هالا
 ةنلاىف ماللانوكىف ةضياو ةنلا لها ناسلو هلوقىف ةفاضالانوكىف ضنالذا

 هريغ اًمهلعوا المت نفل ىليدلاو يغتبملاو قاكلا ةلباقه ىف - هلثمى ةياردلا

 جوءىذ ريغ ايرع ان ارق ىلاعتدللا لاق «برعءلاةغلب نآرقاالزنا يلاعت هللانال»

 4 نارقاارهاظ اهب مهشب هناف ِ ةبرعلاة غلىا « اياعنن ة8 نيبم ىبعناسلب لاقو

 هماسقاك ةساقمو صد مهو َّل وأت 3 عاش مال ىذلا ىرهاللا هانتعم ىا ظ

 ايعرمشم ىبثال ن_ىمقنلا

 فيلا#لا ديلا اهركذ

 حاست:فملا حرش لوا ف

 فرصلاو ةغالا اهنمو

 ضورعلاو وحلا 4

 ملعلاو نادبلاو ىتاعملاو

 ىاساو رانالاو رابخألا

 دنسملا ةفرعمو لاحرلا

 فيعضلا و ل_هرماو

 ضورفنماهاك ىوقلاو

 ةناخراتتلا فاك ةيافكلا

 ( نيفراعلا ناتسب قف )

 ثدبالا ىبال

 ةيبرعلا) ةغالا(نا ماعا)

 راش لع لت دد اهل

 اهملعو ااهلعتنف ةنسلالا

 ( روجأم وهن هريغ
 للا نافل )لات هانم
 ىا «نآرقلا لزنا ىلاعت

 نيب هب قورفملا نآرقلا

 ةعلت 7 لطابلاو قحلا

 ىلاعت هللا لاق ( برعلا
 هللا ىبص لاقو اب ىعان آر

 ار ل لك

 2 رعتلا

 ىلرع ىالث الثا برعلا

 مالكو ىبرع نارقلاو

 ف 0 ىبنرع ة_:ط الها

 ىا ( هب مهغب هنا اول
 رهاسظ زل ها بسب
 ىذلا هنطاباما ( نآرقلا

 ىهلالا ريسلا نه لص
 لا ند أ ليفت كانت
 هريغالو ىبرعل صال
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 زأتسبلانع لوقنملا ليلدلا و دخلا ىفال مولعلا ىف مالكلا تاق ناف+ناتسبلا مالكى ا (ىهتنا) ةيودنلا (رابخالا فاعمو 0
 0 ف كص عم لودوملا قياسلا ىللدالا ١ مخ مج هيام ىذلاو اهم ف رعم هاهلمتنأ با -ا+ ءلان

 ىاذلإ كلود هربخ ادم
 0 ضر اهنوك

 ىلاهن لس وتامنا ىعاز

 اذكحو ضرفضرفلا
 اهنوكمريغو بجاولا ىف
 ةدل ىف و(ةيافكضورف

 داتا ردبا تتط_ غرف
 ادرفم هنوكلءاءدنال

 كاذب حرصدقو افاض٠

 نالإب مهبتكىف ةيعفاشلا

 هقفلا «ةيعرشلا مولعلا

 ريسفتلاو ثيدحلاو

 ةليسواو(اهيلعةفقوتمإ)
 ١| + دصاقملا

 نعال اهناكلا ضو رف نم

 نع ىهنلاو فورعملابو
 لا لع داو دكا

 اذكو لئالدلاب عدبلا

 ءاضقلا و ةسايسلاوةفالخلا
 نيرا و ءاقالاو

 ريغلا نكيمل اذاداهللاو

 ىنلا ىلع ةالصلاو امام
 ةدامعو مال_ىلا هيلع

 يللا ندد ىا ضر رألا

 درو هيلع ةالصلاو

 سطاعلاتيعشلو مالسلا
 كارذكو هلل دخلا لاق اذا

 ةخالفااكتامانصلا ل وصا

 ةطاتطتاو» ةكانللتاو
 ىنغتساالام لكو اهريغو

 نيدلا روما ماوقىف هنع

 عاونالا ن٠ هيأ ىناثلا عونلا ري مولعلا ءايحا نم موهفملا وهام ىلع ةيافكلا ضورف نم اهناف ادلاو

 ١ | ءرهاظ ىلع هلج بحي ىذلاءانعم وااهوحنو مكاو رسسفملاو صنلاو رهاظلا نه

 |. ىلا جاتحال ىذلا هانعم وا هرهاظ نع فرصي 0 هفالخ ىلع لاد لءلدالب

 اا وهو افن 1 ريشاام فالخ اما نآرقلا نطابو ةيطابنتسا دعاوقو ةيداهتجا تامدقم

 || هتفرعف اهوحنو ةيانكلاولمجلاو لكشملاو ىلناك ةيفملا هماسقاب قلعت اك ردابتملا

 00000 11 10 سنخا ادهلو رخا مولع ىلا جاتحلز ةيرعلا درج سيل
 | ىفو«علطم فرح لكلونطب و رهظ ةنآلكل لو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوشب هيلا ريشاام
 أ نطبلاو رهظلا هءوجوغلب نطبو رهظ هلشرعلات 4 نآرقلا اوفر رخآ ثيدح
 نارقاانا امهنع ىلاعت هللاىذر سابعنبانع اضيا هيفو ناقنالاىف روكذم اسج

 ةمالعلا لاق# ثيدالا هتباغ غلبتالو هناتعىدقتالنوط3و روهطو نونفو نو<#وذ

 اهرهاوظ ىلع ةلو# صوصتلانا نم نيةق#ىلا ضعب هيلا بهذام اماو ىنازاتلا

 | قيبطتلا نك كولسلابابرا ىلع فثكت قئاقدىلا ةيفخ تاراشا اهنف كلذعمو

 هاعداام هنم سيلو نافرعلا ضم و نامي الالي نم وهف ةدارملا رهاوظلا نيبو اهندب

 هيلع درب نيفراعلا ناتسب مالك «ىهتناوي ةيوبنلا «رابخالا ىناعمو## ةينطابلا

 ناتسبلا نم لقنام ىا ىللدلانم مزاللاو ةيافك ضرف ةيرعلا نوك بولطألانا

 الاثالثلا تالالدلاىدحاب صاحللامزا:سيال ماعلاو عا قلطلا لضفلاو لضفلا وه

 هرخآ ىلا نآرقلا لزنا ىلاعت هنال هلودب هليامتنم بوجولا ماهفنا ىعدينا
 || لدب ايدج فينصتلا موهفمو هرخآىلا اهبرهش هناف هلوةنم ةفلاخلا موهفم نمو

 ضرف ضرفلاىلا هن]_سوتام نا ىنعا لصالا هيضتش ىذلاوو» هلوق كلذىلع

 أ ا
 ١

 أ بحمسلاو ةئسلاو حت نم «هريغو# بجاو هيلا ههلسوتام «#بجاولاىف كلذكو
 ]| عمتلانم ةذوخأملا مولعلا ىا * ةيعرمشلا مولعلا نال ةيافك ضورف اهنوك ف
 1 000 وا هزابتعاو هلصأ ثيح ن 4 ديحوتلا ماعوهف هاو بان كلا عرشلاو

 | ارههتيضرذىف كالو ناكرالا لاعال 00 ناك ءالا محك“ لوالاف هقفلاو طقف

 || نا قال ىبرع ةنسلاو باتتكلا ىا عرمشلانال ةيرعلا ىا ه«اهيلع ةفقوتمإإل

 |[ | اذهنا وأ بي رشالف ةيافك ض رف بولطملاو نيع ضر اهعوك ليلدلا نم مزاللا

 ا ىلاعت هللا ءاشمنا دشر مهفاذ ىارخا هدفا م5

 أ ىناث كك 1

 ا ع 0 روهط دذع 2 1 2ع ةلظفاحل وا هك ةصاخلا 0

 | ةفسالفلا لايذاب ثبثتلاو هيف قمتلاك هي مالكلا لع نم هه داملالا دصق

 جال اردقو ئاقعلا ملعب بقلملا (مالكلا لع نمة جاها ردق ىلعدازاموهو !هنع ىهنالا) مولعلا (ىر) مولعلل ةثالثلا
 2و2

1 
[ 
8 

0 



 1 ف

 (و) ةيسوئسلا ةلاسرلاف لضفام ىلع كلذ نيهارب ىف رظنلاو لوصساو زوحنو لسرال و ىلاعن هلل بهلام لعد

 نع القن فنصملا هركذاك ةالصلا تاقواو ُكلبقلا ةلدا ةفرعم هنم ةجاحملاو © م ومملا ملع) نم ةجاملا ردق
 5-8 ١ مف رلانا( رظنلاو مالكلا ملع ملعت ةصالحللا ىف لاق دقف ال ةجاملا نع كازلا مالكلا ملع ىا «لوالااما) ةصالخت
 ىنعي (/هنع ىهند ةجاطاردق ءارو رث ةثقانملا ىا «ةرظانملاو) نطوا ملعل ىدؤملا ركفلاى ا (هف) لفأت راعاز

 عراشلا ند هنع ىب يام ةحاطاردقءارو ةثفانملاو هدفا ركفتلاو مي ل رظنالاو ذاتسالا نم مالكلا ءاع

 / «لاقدقف لوالااماإ» فنصملاه ركذيساك# موحتلا لعن م ةج احلا ردق ىلع دا زام وو
 «ةرظانملاو #9 هيفلمأتلاب قممتلاىا هيف رظنلا ومالكلا يعرعت ةص الملا ىف لم هقح ىف

 هيقدر داقتعالا ميحتت ثيح نم «ةجاملاردقءاروؤه باوصلاراهظال ةلداجملاىا |

 اذام اورظنا لقو هللا ةجر راث ىلا رظناف * ىلاعت هلوقل هحرشىف امو اعرش أ

 فقوتامو رظنلاىلع فقوتمو قلطمبجاو هللاةفرعمناو * ضرالاوتاوءكاىف

 هتافصو هدوجو قيدصتلا هق رعملا نم دارملا لاق مث +بجاو قلطملا بجاولا هيلع

 دال ةقاطلاردقنا كشالو ةيرشالاة قاطلاردقب ةيبلسلاو هين وتلا و ةيلامكلا ىلاعت |]

 مصخ ىا « مصلللا عفدوةيزازبلا فلاقو #8 لكلاباعيتسا ىضتشلب ةجاحردش أ

 هي هيلا جاتحم قملا بهذملا تابثاو 88 ةفسالفلاو ىوهلالها ةماعك ةنسلال ها

 لوقل ريسفت اذهن اك ةتغب هروهظ ل.ةحال الوالعفلاب ادوجوم مصخلاناك ءاوس

 ه6 ةناح راثتلا فو# بهذملات ابنا ومصخلا عف دب ةجاملا ردقفةجاملاردقةص الحلا

 هللاامهجر «ةفينحىبان داج-نا ىنغلب رصنوبالاق لزاونلا ىفو# اهترابعو

 هونا # كلذ نع هاهنف مالكلا اع ىف له ةلداجملاو ةرظانللاب # ملكت ناك »
 قيرط ىل_ءال راسفتسالاو ضرعلا قيرط ىلع # هنا هل لاقف ةفينح وبا 8

 مالكلا ىف هرظانملاف ىا * مالكلا ماعىف ماكت كتًأردق 8 ةشثقانملاو درلا

 كلذ انلعف امنا ىنعي * هنع ىنابنت كلاباف  ةلباقملا نحت الف الاو

 فيكواكعنم هجواف انعنمت تناوشك ءادتقالا انلثم ناش ناو ماكتت كاننأر دق اناو

 6 راكتانك لو قافشتسالل نيالا ريغصت ه ىنباي هللاق 8 ثلذ لعفت تناو انعنمت ا

 ةياهنو ظفحلا ةباغ ىلع هعم انرظاننمعم هن انهدحاو لكوإ# تفرعاك ةرظانلابىا

 سدتلاو رؤمالا ىف قاتلا لامكل لثم'ليق < انسأر ىلع ريطلا نأك 8 زر
 قوفتلاو هليج#تو مصخللا طبلغت دضقك هرطخنم “ىثو ةكلهلايف عقب الثا اهيف
 مظعلءاطمخاو للزلا ىف عقنىا للزلا نم هي لزن نا ةفات# هيلعةلزلا عاشاو هيلع 1 ١

 هك هبرحاص ل زين ادي رب 9 مكم#دحا ولكو مويلانوماكت من اول رفكلاوهو هاطخ ١

 ريفكتلا نم## رفكي نادارادقف هبحاص ل زينا ؤهكدحا ك«دارااذاو ف خلاب هيلع بلغيل أ

 ربدن هنزنتوا رحت ىهن

 ةصالبلا مالك (ىهتا)
 عفدو ةيزازبلا ىف لاقو)

 هجن" ضاحداب (مصخلا

 هتلدا لاطباو ةلطابلا

 تاساو ) ةدسافلا

 هاقعلا ف ( بهذلا
 هيلا جاتح) اهبهريغو

 آلا انتعأ تحرص ذوو

 ةيافكلا ضورف نم

 نه ىلع رظلا ءاوتحا

 ضحرب و نيدممملا هبش عفدي

 ىو ) نيعد_بملا بخ
 لراودل] فاو هيل راجلا
 لاه“ ا( رمصنوا لاق

 داج- نا ىنغلب )و داصلا

 ( ماكتب ناك فينح ىبا نبا

 6ى) لداحيو رظانيىا
 ءاهنف مالكلا ملع) لئاسم

 »ع ةفش وبا كالذ نع

 ةلواحم نع هل اجارخا
 هنا هللاقف ) هنعىهنملا

 كتلع ىا )ع كل ردق

 كا كرما وأ
 هلع ىف ىا (مالكلا ىف

 ىلع هيلومفم ىتاث ةلخلاف
 لاقل 2 كاوا لولا

 طلغلا ف عوقولا نه رذملا نم ةياغ ىلع( ملكش انك ىجايهل لاق ) تن ا ديف لخ دن و ( هنع ىناهنت )كبطخ و كناشام ىا(كالابافإ ظ

 (لز' ناز لالا كالذل ,هحاّرقا ةلع «(ةفاع )هيبشتلل هفناكو (انسأ ر ىلع ريطلانأك ) هركفلهن وكس قم انمدحاولكو

 ىاهلوامضب (لزي نادي ريد>اولكو)) نالاىامويلان و ماكتت مننا وإ) عادتإلاو ا رفكلا هنادالء رطخ ملظما للزلا ف وخىأ

 رفكينادا رادقف هبحاص ل ,,نادارااذا) دحا و لك( وباب دلا عانملا راثاهل رظانملا( هبح امص ) هيف عشب ىا هدم: و للازلا ىف هعقوت
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 )ع ,ىداص ا لبق رفك دقف هيا رق هيحاص 0 نا دارا نمو ( رىصخ ىلو ةحواعتل (هيحاص

 ىهكت ةأرمال لاق ولف
 ن* نيا رفكلا .ةملكب

 اههحتلبق رفك كجوز
 ردك رفكلا ىدرلان آل

 20 كلك يدداق اذك

 ذاجب نو لاودلا دمه
 لادجو قع نابتقتمأ

 هلنيبو هسال ضاريعالا ال

 نيب قرفلا هجو هوبا
 2و 6 يكل

 نعو رث هداز هجاوخ
 وهو (ظفاملا ثيالاىبا
 طاحا نم نيثدحلا دنع

 ثيدح فلا ةئاممب هلع

 كيعاوملا اك ادانذعا انتم

 ( داقرعس! ناك وهو )

 امدقم ) ىرا< نادلب نم

 هيقفلا ىلع نامزلا ىف

 ريخدعب ربخ (ثيالاىلا

 ةيقلا نجاكك قاتلااو
 لغتشا نم لاق ناتمسلاو

 نع دازامب ىا © مالكلاب

 ءانبلاب (ىحم) يفةجاملا
 همن| الج رخ ىا لوعفلل
 مهدتعملا ( ءالعلا يفد نم

 لاق ةقدح ىبا نعو )

 «مالكلا ف ضوملا هركي

 هنال ركذايف هعورشىا

 ملام هيلا ةجاحالامب لغش
 جات ( ةهبش عشب

 اذاف)اهلح ىف هءلاغتشالل
 تبجو ةهبش تعفو

 نه د0( اهلزإ
 داسفلا ثالذ لسغب مل نا داقتعالا

 ]| عادالب انا لكلا و ءاواكلا وب لوصلل| دعب. :نيولا ةلاغت شالا. للف .تثري'ناذالا

 | مالكلا لوصاىف ةرظانلا تناكاذا نوكي اما اذهنا نال ه«هبحا دو
 | وحن ىلا ةلغلاو عازئلاهب قاعتب هن ولئاضفلاو صاوملاب قاعتب اهفثالاو هتاهءاو

 ا لالزافارفك هلكسبل ئاقءلا ىف أطلنانا لعت تناو رفكب سيلدنا رهاظف ةيولوالا
 | ةبحاص رقكينا داران هو رفكلاب ىذرلا مدعلر فكي سيا سنملا اذهىف مصملاا
 || ىذرلامزلتسنال ةدارالانا اله رفكب هاضرا# هبحاص رفكينا لبق رفك دقن

 هذهلاَس ناالا ديعب ىضرلا ريغ ةدارالاىف الصاح أيش رفكلا ةلع لعجو اندنع

 | لصونمم امهم ىوهلا لها ندرصخللا ناكول نكل ىضرلا نع ةكفنم ريغ ةدارالا

 | ةريغو نيد ةناعا لب رفكب سيل هلالزا نا رهاظلاف هتنعت رهظو رفكلاىلا ءاوه

 أ ةلدالاب همازلا مدع دنع ةيبغشلا ىدابلاو ةيطسفسلا تامدقملا لامعتسا زول
 مامالا ةرمضخ مالكنا دال مثءلمأتف هنيعتدنع كلذ بحيلب ةيلدمجلاو ةيئيقلا

 ململاب نظلا نسحو نظ ءوسدهناف الوا اما +ءوجو نه لكشم هنع ىلاعت هللاىذر

 بجوام ىلع لهو داج مدقب فيك هناف ايناثاماو«مزال حالصلا ىلع لجلاو

 (| مهنم ةئاثلا ةقبطلانم وه دع لب نيدهتجلاو ءالعلارابك نم وهو رفكلا

 |١ لصاح ذا هعم رظاننم عج عم داج رافكا مالكلا اذه مزلي هنافاثلاثاماو *
 | رفاك كلذ ديرم لكو مكاعتا رفك نوديرم مالكلا ىف مككرظانمىف متنا ركذام

 كلذ همهف ىلعءانب مامالانم كلذ نوكينا نكي لوقا نورفاك مكترظانمىف متناف
 ]|| هرخآ ىلادبري دحاو لكو هلوقو +ةقفشلا لامك]ةعصنلا قيرط ىلعو نئارفلا ند

 | نعو# عا هللاو ثاذ عقوت لب ةدارالا كلتنم نءاندلا ىأ ةيلعتال ةلكع دلصم

 ثيدح فلا ةئام هلع طاحا نم وهو ثيدملا ظفاح رهاظلا # ظفاملا ثيالاىبا

 || هيلع لدب [كايدنقرعم امهم لك ناك ناو هيقفلا ثيللا ىلا ريغ وهو ادانساو انتم

 | 46 ثيللا ىبا هيقفلا ىلع نامزلا ىف امدقء ىراخ نادلب نه «دنق رم: ناكوهو#:هلوت
  هجوىلع «مالكلاب لغتشا ن«لاقؤ# ناتسبلاو ريسفتلاو هيبنتلا بحاص روهثملا

 | دعس لوعفملاب «ىحمو# ضقانتفالاو مهمالكل اقيفوت ةجاح ءاروو ىضط_م ريغ

 | فسودوبا لاق اذهلو هقسفل اهبدتعملا ءالعلاوا هرفكل * ءالعلارتفد نمو هسفنىا

 | اودقتعاناو ماوعلانال ءانعلاءاطع قصسلال هناو قملا ناو ماكتتلا ةماما ز را

 - هنعىلاعت هللاىذر #* ةفدحىبانعو 8 ىزازبلا فاك ملاعب سيل هنكل املا هنوك

 . نمموهفملانا ال اهاح بحت هريغلواهل « ةهبش عمت ملام مالكلا ف ضوى اه ركي لاقل

 ' لمح وادب ٌرقوا ما رللا سفن ىهفةيعرلا ةهاركلا نمدا ريزاالا ةمرااوه داج- عنم

 | هيزتتلل ن وكيدق مرتان وكي ايىهنلاناف هيلا ريشااك ميرضلاال هيزنتلا ىلع داج-ىهن
 || ةجاتحم اهلازا نا قحال #« اهلازا تبجو ةهبش تعقو اذاذ 8 لوصالا ىف اك

 ]| لاغتشالل ضتةموهو اهبدلاهيدابهواهتامدق» روض-و ةيءالكلا دعاوقلاخ وسرىلا

 ا"



 ىلاديلاب« اقلالا ٠ نه هيفام (رعلا ىف هسفن عقونالن ا غبي رمملا) ف رطىا ةلامه*فلالا دعبو ةيعلاب( ”ىطاش ىلع نوكبنك

 ىورخالاك الهلل بدها اا ةنؤل راب مالكا عدب ,ثوهتاءاو(هجارخاانمل اعسج وز) هذعى 4 العفو (مقونافإل كل ,

 (دافالوفاز) ظفاحلا ثيدالا ىبامالكى ا ىهتنار) ب هاوملاو عي[ مم و ]0- هداز هجاوخ دبش اح ىفاكىويندلا كالها رتل

 بجوو# رهلاىف هي مق ونافوإب ةكلهتلا ىلا مكيدبأب اوقاتالو +ىلاعتهلوقوحفامرسشاما ' ا
 ءاالها بيسابلاغ هنال ركاب مالكلا لع هبش ىشثحلا لاق رصلا نم هك هجا رخا ولا رش#انيلع |

 اهعف ر هيلع بي هريغىفاهنا علطا واهل تض رع اذاةمشلا بحاص كإذكف لية وىودلا |

 ضرفهنا## مامالاريخالالوةلاىا ه«دافا لوقا 9ه دينا راثتلا الك 5 ىهتنا ه«اهتازاو |

 لاق«هجارخا اًيلعبج وععقو ناو هلوقوالازا انيلع بج وهلوقهي .اع لدأك# ةيافككا ا

 ةرورعذ م << نكل فلسلا دنع ىبعيالام لاغتشالاو ةعد. مالكلابلاغتشالا ةناخ راتتلاىف أ
 ثانثا لوقنلا هذه ٠ نمدوصقملاناىئ تال 4 ةنافكلا صرت ةهش عفد أ

 ىلع ةيافك ضرفهنا تابا 5 لطلا نر اذه ىضتشيو ةجاحلا ءارو ىهملاردق |

 ىدارطتسا اذهنا لانا الا مد_ةئدق هابلب ةيافكلا ضرف باب سيا اذه نا |

 ةيانكو ةراشاو ةحارص محكاوف ىهملا ردق تابثا ىنعا لوقنلانه دوصقملااماو

 ىننال ام ةيواوالا عفديال نك رك ذلا م رصتلا ىلا ةجاح الف اموهفهو اقوطنم

 ىوقلا زييمت ىلع رداق بيبا نطف *# ىذ لكالا هلعتيوا هلعبزا ىغبنال نكل © |
 ةيئاهربلا ةلدالازوص ىلع موصل اهبش دورودنع اهسلطابلا نمقااو فيعضلا نه |

 ةّضومخأ ىعمودخ بحاص يدع ب اهب ةدتعم ةداف ديقلا اذهل رهظبال *«نيدتم» |

 قرفلانم 4ةلطابلا بهاذملا ىلا ليملا هيلع فاخالا و هقئاقح قالغاو هرارسا |
 طايتحالامدعلوا دملامدعلوا ءاكذلامدعل نيدلا دعاوتخوسرمدعل ةاوهلا ةيرانلا |

 نيب ةك احلا ىلا ةراشا هيف هفاف ةنايدلا مدع نم دممنو هلع بجوم ىلع ةالابملاو |
 ءاببغالل موهذمو ةيافك ضرف نوكينا ىلا ءايكذالل حودمش هحدمو مالكلامذ |

 احرمص فنصملانم قبسامنيب قيفوالالصح ركذامت امرمم نوكيناىلا ةروكذملا |
 ه.ردبعلا ةاقالم يعفاشلا نع رردلاوك ىف لقنامو « عنملا نم اضياهنمصىف ريشاامو |

 ةفسالفلا ليطابأب طولخملا مالكلاب ك.ظاف مالكلا إب هتاقالمنمريخ رئابكلاربكاب |
 هنم اورفلمالكلا فام سانلا رعول اضيا ىهفاشلانع ريغلا لقنو +اننامزيف ةلوادتملا

 ءيدب هاقالم نمي كرمتل العلام بن لكي هلر لجرلا ةالم اضِنإ هه
 اهنوكل اهك اسما الو ةيمالكلا بتكلا ىف رظنلا زوال ىلا نعو + مالكلانم |
 اذكو مالسالا ءاقع ىف ماهوالاو كوكشلاثارب الو لالضلاو كايشلاب ةنوحتم |
 ةفينح ىلا نعو +هلبقال اضقانم هنوكل هدعب هفتصامن ود لازتعالاف ىرعشالابتك |

 ةيزازبلا ىفو اهعفدل ةرظانلاب ولو بيف ةهبش عفتملام مالكلاف ضوملا ه را

 ريثك ه.دابمو هنامدقمهنال* ©( ل 4 ةشرب 7 نامز لوطوذاتس اداشراو + ةغلبو

 امرشوالقع# ريل هضنمقونالز 9 يلم تسغ لشا ملا ىطاش: لع نوكي نك 97 ١

 زاوج مدع نم فسو.ىبانع ىزازبلا نع ثعممدةوقدنزت مالكلاب نيدلا بلط نه

 «هنا) ءانلقناع ثيالاونا
 ضرف ) مالكلا لع ىا

 نأ قالا لكل ةنافك

 نم هلوا حا هلي

 قف د21 ندالا

 لكالا هلءايوازبهاوملا

 ةنطفلا وك ةاكزلا (ىر

 ندد ىذ ىا ( نيدتم )
 ىف لوخدلا نع هفكي

 هعقوب امر ىلا لاذلا

 ا ل لزدلا ف
 كردي اسهب سفنلل ةوق

 مدان اهدضو نارجمالا
 لاقتنالا هعرس ةنطفلاو

 بولطملا ىلا ىدابملا نم

 ىهتا ةوابغلا اهدضو

 ةبالصص هل نم ندتملاو

 هلزارال 'نئدلا ا 'ىف
 ىف ينيككشملا كيكشن
 هداز هحاوخ ةيشاح

 دج بحاص ىا (د#)

 لاكلا ليصحتف رحتو
 هذال قف لدشفال هذ

 لوط ىلا جاتحيلب ةليلقلا
 ليقاكذاتسا داشراونامز

 تسر معلا لانيالالا +

 ناب اهع ونحت نع كئنن أس +

 رابطصاو ص ر> وءاكز *
 فاك نامزلا قداىف لصفال ة

 لطابلا بهذملاىلا ضم ىفو (ةلطابلا بهاذملاىلا لولاهيلع فام ةثالثلا هذه نكيمل ناىا (الاو) مما

 بهاوملا هرك ذةمنغ هم السلاف نيعتم ذئئلح هكرفم وع يلا ده ملل ماللاب لا سلا مس | ناافن 1 0 رظنل دارفالا :
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 اايسفملا و نيرصافلا نمال نيقيلاباصصاو نيدلا لها نماد انيدتمايك ز نوكينا مالكلا ىف ضْنا هلأ 'ىغبذيفل وقا

 وةيليدلامولعلا سنروةيعرمثلا ماكحالا ساسا هنوكلم اعلا ةمتا وه ةلخابو +دئاقعلا ح رش ىفىتازاتفتلا لاقاك

 نك اديؤملا ةيعطقلا علا هنيهارب ودي داجادلا رست 9؟ 0-١ ةينردلاةداعسلاب زوفلا افاق مالسالا دباقعلا هنامولعم

 نعلقنامو ةيععتل أ ةلدالاب

 هيف نعطل ا نم فا سلا ضعب

 نصمت وهامافهنع عنملا و

 نع رصاقلاو نردلا ق

 دصاقلاو نيقيلا ليصحت

 ضئايناونيل“لا د اةعداسفا
 ضماوغنم هيلا رقتفالاهف

 روصت فكفالا ونيفسلفتملا

 تابجاولا لص اوهام عمل
 انه لات انو رستلا تاما

 ىا «ىناثلااماوإب همالك

 ردق ىلع موجبلا !ءنمدازام

 ىبا ناسىفإ) ءاخخ ةجاملا
 هلوقب هلزوهرملا (دواد

 ن.ازهللادبع(نء(د)
 امهنع ىلاعت هللا ىىذ ر سابع

 هللا ىلص ىننلا ىلا( اوف رمع
 (سبتتا نمل لسو هيلع ىلاعت

 نمالع ١) منو ذخا ىا

 اهريثأتإءن.ىا(مومجلا

 ضراعيالفاهري.ست معال

 موتنا ن
 ستفازإ خلا هينودتهتام

 رحل نم) ةعطقىا( ةبعش

 فنأتسا مث همي رحت مولعملا

 داز) هلوقب ىرخاةلج

 ىلع نم دازالك ىنعي(دارام
 لثم مثالا نم هلدازموخلا

 أك ثيدحلاو رحاسلا مثا
 دج ادنع ريغصلا عم اللا ىف

 | ندلاف بصعتملاو ىغلل اهنوك ىلع لود هلك كلذ وحن و 0 0 ماكتلا 0 |

 ' رقتفال ايف ضئللاو نياسما اقع داسفال دصاةلاو نيقيلاليص# نع رصاقلاو

 ا ااا تاياولا لضاؤه اع عنملا روصت فيكفالاو نيفسلفتملا ضماوغن 4 هيلا

 لوا هال ةيعرمشلا مولعلاعيج فرثا هسفنوف مالكلازعناةلمجابو «تايعرشلا
 باتكمذخأمو ةيذيعب ةيعطق هتلداو هنافصو ىلاعتهللا تاذ هعوضومو تايجاولا

 ٍ فتاوملا ف هليصفتو نيرادلا ةداءسب زوفلا هتاف ةباغو ىلإ اعت هللا دف رعم هتاغو : هئسو

 ا دوادىبا هيد ف ناس ىفف 3 موحضلا نم ةحاطاردق ىلع دازام وهو ««ىتاثلا اما و

 ١ لوسرىلا فيضانا ثيدالا هاموف موه اههنع ىل اعتهللا ىض ر # سابع نا نعول
 | عوفرلانعوطقةىجباتلاىلاو فوقوفىبادكلاىلاو عوفرف ربسو هيلع ىملاعتدللا لص هلل

ن 0 الع وي عنو دافتساىا #6 سدتقا نم #9 هعف رب حرص اذلو لكلاىوقا
 ا «موختلا

يغللا رابخاب ماكحالا هنمو عساولع وهذا مولا عاولا نم عويس
 ا رابخالاو تاب

 ءاةلغلاو طوع هاو لاح رلاراعاو نافدلاو رودكلاو تاقورسمملا ة ةفرعمو نايس ام

 ١ هلك بذك دقو اهو#و بئاصملاو فلاو ةمال_ىلاو نمالاو ءاخرلاو بصخللاو

 0 وعد : ةماحتلا ىوانملالاق قيسدقو هنم ةعطقىأ ير ملا نم ةبعش سدت او عرشلا

 دازإ# رانلاف رفاكلاو رك >| بلاو رحاس نغاكلاو ناك م لاو ةناهكلا نا

 رحل بعش سايبتقا دازوا رحاسلا مثا لدم مثالا نم هلداز موحم 1 دازالك ه«دازام

 اولعت لو هيلع لاعت هللا ىلص هلو سس راعم اذه ليقناف +مومحتأ اع س ايتقا دازام

 0 راشم قيفوتلاانلق + اوهتنا مث رحصلاو ربلاتالظ ىف هبزودتهنام موحت'ا نم
 ىهنلانع جراذف امرش عونملا رصسأا وك ىلا ىضغشالاف رحسلانم هلوقنءو اوهتنا
 هيلارا_ثاام هقيقو ةالصلا تاقوالو رفاسلل اه- ربلاو رصلاىف هءىدتهنام هنمو

 ١ ةلبقلا هن نيس نيست لوالا ناعنق موحتلانا نم ثيدملا اذه حرش ىف ىوانلا

 اذهو 200 اجت بورغلاىلا قابلاو مويلا نم م قباسلاو ةالصلاتاقواو

 اذه لمت وهو هريثنك و هليلق مر لطاب وهو ربث ات نااثلاو اول ثيدح لمت

 ١ ااه اويرقتالثل مهدالوأ ن نع طلاو مولا لس ارشا ىت 0 ءالع تكي 2 3ع ثيدحلا

 .لعزعتو ةصالكلاف لاقوؤ# ى وابا فردت دل ةيندلاة يويثدلا بلاطم ىلا

 لاطفال # ىهتنا م ارحةدايزلاو هن نس نال ةلبقلاو د ةالصلات يقاوم هن !ءيام ردقم وحلا

 . ةيزازلا ق لاق + هلبعت ىلاعت هللا اسما ىذلا بيغلا عالطاو ثداوحلا ةف رعم ىلا

 ظ ١ بذكل اببس مولا انلعجىا ٠ نيطايشلل اموجر اهانلعجو « ىلاعت هلوق ليوأتو
 [| بيغلا مجرلا نم اجر هنايذه ىمسو مجيملا ىلع ناطيشلا مسا قلطا نيمجلا

 ُ فوك اهنصو نكمل ث تع - د اوغلاو ةلالضلان ل دازامذخ الا كلذ بيس هسفن قذخالا كلذ دازوا 0 ناو

 اصلا تيقاو» +اعامرتت) انت (موجيلارع لعتو ةصالمللاىف لاقو) مهيشغام ملا نم مهيشفف +ىلاعتهلوقىف

 ١ لعب ىلاعت هللارثأتسا ىذلا بيغل علطن هنال «(مارحر) ثداوحلا ةفرعا الصوتةيلع «ةدايزلاو هب سأب ال ةلبقلاو

ْ 
 ا
 ا
( 



 ديزءالو هب ساب ,الفرإ تاقوالل تان اهب فرعإ :ام رادقم موخيلاإع نم م معنولو) ك ب ءالاىبال ( نيف راعلا ناثسب ف

 مالك( ىهتا) تقوال (باسهلا ماو ةلبقلا+ ف رهدام رادقم ءئاذا ) ثدا وطاف رءاالا ص وتهنم معامل (هيل

 كاوا عيال هنا 1 0 اهريث اتاعىا ضر موجبأرم 2006 لو بان ا نائتسأ

 ءاودلا 0 مالكلا زعو+

 دنعالا هيلا راصيالو

 زعو * ءاودلاك ةحاملا

 مبا

 صاو ةليقلا هب :فاكدنام رادقم موحيلا 55 ند ب ولو نيف راعلا ناماشت ىو 2 |

 أ ناف 4 در ساتواف #9 طقف باسملا هيفرعيام رادقم لا ضعي ىفو *# باسحلا |

 افن 1 دلا مالا تعمم دقو ىلوا هكر ايف لهعت ةمسلا | فرعلا ىف هيف س ًايالامزا لق ُ

 ليعتسلرو صال الق« هب ىدتهيا# اذهنأ رهاظلا وهن ودتهتامم وتلا نم اولعنولوقنف ا

 الكبوجولا ىنعم لمعتسترو سأبال ةلك نا كلذ ليصفتو نذالا قلطم ىنعمفف |

 ىعسلاو د امهب قوطينا هيلع حانج لف رععاوا تيبلا مح نف * ىلاعتهلوق ىف حانج أ

 3 ةلزتمع 5

 هجاوخ 0

 (عفنيال و رضيهلال )هداز

 رث والا ريغل رثانلا تا

 هبحاتص رفكيف هناك“

 بابسالا ىتءيو دحاو حائجالو سأبالف ىعفاشلادنع ضرف اندنع بجاو

 رجؤيال هلا ىنءت و متاصال بطرلا كاوسلاب س ًابال ةياهنلابحاص لوقىفاك ةئسلاو |

 ىنعمو مالو رجاالىابهذلاءامو صلاب دهسملا شة.ناب سأبال مهاوقك هيلع |
 سأبال مهلوةوح زوجيال ىنععو ةدشلا سأبلانال هريغ تسلا أن والاثلزل ١

 نا ةبافكلا نع لقندتو ىلوا هكر اهف عئاش ثلانكل زوجالىا ةيبنجالاىلا زاظنلاب ا
 هريدقت ىا (هردقو ىلاعت

 ||| اء عملطا نذلا
 1 35 1 0 بلغالاو معالاب قدل: درفملا لاّقب اذهاو ردانلاب ربتعبالو عئاشلا تلاغال ةربغلا |
0 

 لح 3

 رذح الذ( ىهتا نكم ري عئاوملاو ضراوعلاب ئاوقلاو لوصصالا نع لدعي دق من ةغللاو فرعلافف |

 ةلباو ردق نم ىنعي ا
 || 4 : ىف ْ تاس مل او هلي لأ هب ف رعيام رادقم هئاذا ركذام عىا هيلع ديزيالو !
 :اقتعالانهودو بلقلا ضرع هنال 7 ضرما ةلزنم موديلا َ معتم ملعت فو ىهتا ا

 ا ا موتا زعو ءاود مالكلارعو ءاذغ لاسحلا لع ىتحلا لاق هنيدي ه« رضب هلال # | 1 - 1 00 5-5 . 2 08 مم هاك نع ثدحت هلا ء هيلعت اذكو *# مارح هلق ف امشوكو بيغلا دافقتعابو ىلاعت هريغ”ريثأتب |

 سءثلا فوكو رولا

 هلوذ نم ىنايب فاذيتسا

 د6 ىهتنا نكم ريغهردق وىللاعت هناضق نمبرهلاو عفن. الو قهزازنح الاب جاو م.ءو ض سمع

 اذك ضراىف ةلزاز عوقو لع اذا هنال مولا اوف نم اودقتعاام درىلا ةراشا'

 اذه مازهنا لع اذاو وف ضرالا كالت نع تقولا كلذفف زررح اذك تقوفف ظ

 رذ> ىذا لسو هياع ىلاعت هللا لص هلوش كالذ ناكما مدعو اهو#و راد[

 مالكلا لوقنانال ةلبقتسملا نا وكلا عالطا نم اوعداام ةعتب فازتعا هيفلاشال ر دق نم

 ربااو ةقدصلا ا را قب 0 لب زو ضرفلا ىلع

 رطملوزاو كاللات ومو

 قرع اا ْن' ميظع

 دحاوزع اذاف كيق سانا

 قارحاو ةنيفس قرغ اذكهو كالهلا نم و:و رضحال ىلا مهنوكو ركشملا

 داراو تاروكذما هذه

 ردشال اهنه برهينا

 ردقي لنا اهنم برهبالو

 ردقنا هنال كالذ هل هللا

 هذهب هلوم ىلاعت هللا لا

 اذاملاواملا اذهىلع لاا ناكاذاف 0 كلوا 0 هللا ءامضق نع ب ريلانالا 73 ل 0 7 ردقالا 0
 اذكه هرخآآلا نم ظح هلناك نا لعايلو لعب لف ريثك معفانلا رعلاو هينميالاع لاغتشالا نم الد دعيو ىىلعتو هلعنىفلع
 مارح اوه ىذلاىا (افلوقا)عتلا يلعت مالكىا(ىهتا) هداز هجاوخمركذ داننلا موي ىلاعت هبا هلسداتسالاننل

1 



 ايكو اذا) وحلا, ءالعىا( ريا وتك) هج م لح وح أريس لع ةبسرملا (ماكحالاب ى قاعتام ام موحضأ أع نم

 وا ١
 | اذكب كلهيو اذك دلوبو اذك عب هاب مكحلاب 4 ماكحالاب قاتم مولا لع نم (فو 0
 ١ ,ناثناك < اهوخحتوا هلزازوا فوسخوا فو_ك مقواذا مهاوةك و اذكمو ناكم لكقلطيو 9

 رح نم # اذك عقيس اذكنامزىف # حابرلا ةدشو قربلاو دعرلاو بكاوكلا ماهوحنوا ةلزاز واربرخا ال
 .مدقن نكل ر اطما ةّرركو نماو برحو رايك تومو ءابووء الد لن ءاحرو أ نامز ىف ) فصاوعلا نم

 'ارطح سلف ةبرحلاو ةمالعلاب لالدتسالا قيرطي كلذ ناكرا دءاقعلا حست نم || بترتف © اذك عقيس اذك

 إ رطم نوكي رمملاةلاه. َةيؤر دنع لئاقلالوةناىواتفلاىف زكذدئاقعلا حرش ىفلاق+ || ٠ صمالا كلذ ىلع عوقولا

 ١ ابعال هيلا ليبسال ىللاعتدللا هبدرفترما بيغلاب معلا نال فيك ةءءالعبال بيغلا ع ايعد» (|] اماو)اناطلس هللا لزئيمل

 ' اتبارامالاب ,لالدتسالا ىلا داشراو ةماركلاوا ةرجتملا قيرطب ماهلاوهنم مالعابالا || تيقاوملاو ةلبقلا ةفرعم

 - -- رجلا دع_بلاديقح جذومماىفام تابلا ا سد رغ نمو كالذ نك ايف (ةئيهلابىعملا اءلابلصعت

 ١ دف رعماما وف كاذك لتشمل هنارقأنا ةيدلاو ايلاغ لت هر نارقا اذا صاصتقلا اماو ا كالفلابو

 ةلاودتملا تالآلاب كلذ ىلع ملعلاف © ةئيهلاب ىمملا راعلاب لصختت تيقاوااو ةلبقلا | لع نم دودعم وهف هلبق

 ' لصالاىف ةئيهلانم اهوحنو ىسركلاتاذو 2 عبر حولو بالرط_الاك || الفإ ةيشاملا ف اممومتلا
 . ةلبقلاىا د اناكالف 9 هقفلا ىلا ضئارفلاةبستك اننامزىف لالقتسالاب اهودرفاناو إ تو ةولاو ةلبقلا ىا :(اناك

 دوصقلالينل دوهجلا لذب وه © ىرخلابامهتفرعممزل ةالصا!ءاداىطرشؤ# تقولاو أ ,:اةالصلاءادا ىطرسشإل
 » ملعلا اذهو تتامالعلا ا #« تارامالاو ع كوالا ىا_ىرحالاٍتلط هلصاو أ[ تارامالاو ىرختابامتق رعم

 #0 ةفرعملاو ىرحتلا ب ابسا ةلج- نم 1 صال اذهب قلعت. امب لب هماعال ةئهلا عا هاواي و نأ

 ا رقلا عقلاو يل ودعا هيضتعت اك دفع ننلقالا و نآلا ةزك ذبإاك تالذك
 0 1 1 ااا ' ا ةذكسيلو | مولا لعب ىعسلا( رلعلا
 لثاقلاك عرمشلا نهال, ذخؤتدق ماكحالا نا لوصالا سصت+عىف دضعلا ركذدق مذ 0 دل تاو نا

 6 هناغتشالاز اجفؤم هلحب ف تف رعاك اندنعاتنثدقنيبلعقلا عت او نما ناو فلاغتلاو ا

|| 

 أ : امش وهو داهتجالاو
 أ ادت لالدتسالاال ءاهقفلا مالك ىفام هجو نايباذهفدب سأبال مهلوق لمح ملك نار ا
 ْ داهتجالا ب صنم كالذزا فاصملا ىلع درب ىتح ىعرش مكح جارخسا ىف هنأرب أك ت(دفر ا

 ٠ / لئاسلا ضعيف فتصل اداهتجا دعببال داهتجالا ىرحن زوجي ن٠ لوق ىلع هناىلع | ىوزا (هيلاعتشالا زاجف)

 || اوف تجاولالا .ةليسو نوكيام نالابجاو نوكيا ىغبذي اذه ىلعفدجو املو || نيت و «هتاماو)
 ىا «# هيف بابسالل راصحتاال ذا الف قه مومتلا هي بحنااماو ف هلوقب باحا 0

  ماعال دوجو الو ماعلاك ب بسلا قلطم نا لكثشي ةئاهلا نعككىف لصاملا موحتلاىف ايل هنا ناش رش

 يجاؤولاناك ققحن هدارفا ىا نم نف ابجاو قلطملا ناك اذاف صاخلا نعضىفالا 51و 0

 آله ليصح فلكي مل عرمشلا نا لطاسإلاب رطخ .ىذلاو ةرافكلا لاصخ" كلذ 000
 يرحل درع ىتك١١لب هيلا, ريشباك كلذىف رسسعلاو جي رحلل قيرطلا اذه ببسلا

 ءزوحجي لب ع ريشلا هعنعال تقولاو ةلبقلاىا امهأاوصح هدنع ن٠ فاكملا ىتاولف

 وك نم لقا الف كالذ َنَم ئىنل مهتاقتلا مدعو فلسا تددا مدعت در نكل 1

 ىتح تقولاو ةلبقلا ف «امهف نيقيلا مزليالؤ# هنا هوظ لمأتف ةدابعلاف ةعدب | كل

 ٠ (بحي) ةيهقفلا ماكحالا تايزج رئاسك تقولاو ةلبقلاىف ىا 6 امهيف نيقبلا مزايالو ) موحيتلا لع

 هلاغتشا تحيال ىا «(1لذ

 راصاالذا) نظاكدلعتو



 ىلع 3 معلا اذهي يف الهادعامو اه! نيةيلا دف للعلا اذهنا ليق هناك ردقم لاؤسنع باود «(ناغلا ىنكيلب)

 نهذلا ةدود> 6 ءاكز لإ جات لادع 1 واو )او ة 9 ريما 0 «هناو) ملا [ىييف نبقيلا مزلي الو هنع باحاف كالذ

 ددشتو ا لع ) دوو 0 لت 2 اذ 4 ءهأاذ معلا ->1 لل زالا 0-1 (لاي>و» دكؤمن .ظ «سدو ةوةوإل

 ءادتا دل الاو كالذك سلو موحيلاب عطقلا لوصح# قازيعالا هرهاظف بح

 مك كلذ ىفامو اذه ىفام نيب قرفلاو سيلف سيلو موحلاب هماتتخاو نايضمر

 جرعلل امهو لاصعساىف هينظلا ىنك لب ليزنتلاو ضرفلا ىلع لمحناالا

 اهيف سيل ةلئملاو بوجولا ال ةيضرفلا عفدي اما اذه نكل ىتآلا هلوق لدن اك

 « هنلاو 98 زاوملا لصا وه اهيفام لب بوجولا نع الضف بابحساو ةليضف
 6 ريثك دجو لايخو سدح ةوقو # ةسايك # ءاكز ىلا جات 8: دئيهلا ىا

 6 اهعسو الا اسفن هللا فلكيال ذا دحا لكل هب فيلكتلا عشبالف » جرح هيفف

 ةيافكلاقيرطىلع بوجولا زو<ث قلطللاالانيع بوجولا عفدي امتااذهنا نال

 تقولكف سمعي ناو طئارسثلاو بابسالا فام نيدو دصقملا فام نيب قرشن ناالا

 ةئيهلابةلبقلا ةفرعم جاتحت اضياوو# امهعدنم ريض ةفصلا هذم صخش دجو نا

 متك ىف ناررحمو ,هدنع نافورعم امه ؛6 هلوطو دلب لك ضرع ةفرعم ىلا

 هنالرصملا اذهىفام نال« هتلادع فرعت ل نمديلقتبالا ةفورعملا كلت نكمالو
 نيب هلامعتساو هلوادتف كشالف مويلا اذهىف مهيب لوادتملا ىلا ةيسنلاب وهام ديرانا

 مهلع نوكاوعدا مهف جرخسملا لصاىلا ةيسنلاب ناو مهنم ةقثلا لب نييمالسالا

 ءايدنالا ضعي ىلا ,هتلسلس ءاهتناومالسلا مهيلع ءايدنالا عياش نم ةعيرمش لصالا ف

 سمره مهدنع هلام ىذلاوهوسيردا ىلال قو نامقلىلا ليقو ميهارباىلا ليقف

 لاقسمرهوه اهجرذ“ا نم لوا ةيمومتلا تالآلا هذه نا اوعدا ىتح ميكحلا
 دهاش ىتح ةنسنيثالث هعمرادو لحز كالفىلادعص سهرهنا ةيكسملا اوفلاىف

 ضء» ىف لاقو مولا لعب سانلا زبخاف ضرالا ىلا,لّزف كالفإلا كادجإ -

 فلاش امو ءايننالا ضعب ىلا ىهلا جو ةمكملا لصا نا نيعلا ةمكح ىث

 مراللان[ وخال هي لمعلا بجوب الف ءار د١ راك لكيلا ه0

 ديقملاو ديقلا ىلاؤنلا فرصصو بوجولا مدعالل مثلا زاوج مدع هدههو هركذامت

 ليلدلا بي رقت ىفانب ىنعيالوا تدثاام ىئنف لصالا ىف لصالا فالخ هنوكعمز وجال ىا اعم

 سأبال مولا نوك نيب قيفوتلانا مالكلاب هلوط عم ماقملاىف فنصملا مالك لصاح
 ملعتملا ميلعت مالكو ثيدملا رهاظيف ا هتمرح نيبو ناتسبلاو ةصالملا مالك ىف 37

 ةالصلا تقوو ةلبقلا ةفرع؟ قاعتيايف سأبال هنوكو ماكحالاب قلعت اف ةمزجانا
 لع وهوا لمعلا ماعلاب سفنلا لامك تءاوهذفسالفلا لع « ةفسالفلامواعراساماو»

 ةينوناق ةلابفارعملا # قطنملاف ل لمالا سفن ىف هيلع ىهام ىلع ت اد وج وملا نايعالا وحاب

 0 يأ الهلا

 6( هب فيلكتلا مهب الف )
 د١ لكل هناي اذهو
 اسفن هللا فاكرال ذا

 [كاط ىا( هع بوألا
 ىرخا ةلع « اضياو )

 ةئيهلا لع رعنب وجو مدعل
 (ةئيهلاب َةلِيَمْلاَدْف رعم جاتحن)

 ةفرعم ىلا ١ موكا لعب

 ( هلوطو داب لك ضرع
 الو) مهدنع نيردقالا

 ةفرعلا)رومالا( تالت نك

 فرعي مل نم ديلقتالا

 ديلعب بجوب]لف هتلادع

 90 ىفو 0 علا

 مدسعل لد ءأا بج ونزل

 2 او هلا
 (ةفسالفلامولع إل قابىا
 لوصاب ةقساقلا [ء د>و

 ءايشالا قياقح اهب رعي

 مص وع ا قيما

 ةفسلفلا مولعلان | ملعا*

 نع ةثحابلا ةوكتللا ئه

 ةدوجوملا نامكالالاؤذعا

 سفن ىف هيلع ىهام ىلع

 ةقانطلا ردسقب ىمالا

 كا مست ىهو ةيرشلا

 ةيرظنلاو ةيلمعا ةمكحلا

 بي ذهت ىلا مسن وديلعلاو

 ةيضايرلاو ةيهلالا و ةيعيبطلا ماسقا ةئالث ىلا مسقنت ادضيا ةيرظنلاو ةيندأا ةءايسو لزانلا ريبدتو قالخالا

 ةيرظنلا ةمكملا ماسقا نم (قطنملا) دودرف هل افلاخم ناك امو لوبقف



 مر ءامك دعا ضع هلعج ىت < ةبوعملا ةيهاالا مولعلا لجانه وهو صعام هيف 0 «مالكلا) م لع شى لخاد)

 | [الو لاغت بجاولا ةفرعمديلع افوقو. همم ظظفح هنوكل نيعلا ضورف ند ءالعلا ضعب هنو هالعتلا ءاوادلا
 رود ةفوصتملا ةضاير

 ةلابو +قطنملادعاوق ىلع
 ناهربلا رهاب ماع قطنملا

 ناكم لك ىنحال سعد 3

 نمالا هلضف دعمالو

 قياقحلا كاردا نع وشعب

 + قئاقدلا مهف نع ىو

 بام + لاق نم رد هللو

 * مهل لوةعالموةقطنملا

 نم قب ناعذا مهل سيأو

 سعم رضام * ررضلا

 « ةعلاط سعشلاو ىلا

 ن» اهثوض ىربال نا

 هركذ اذك كاد سل

 نجرلا دبع ميشا ١

 يت باتكىف ىئاطسبلا
 ركاذام لكمام نودلا

 نع القن ىلاةسهقلا ىف

 عنملاو هيف نعطلا نمدامعلا

 لغتشا نم لاقث يح هنع

 ةعدبلا ىلا بسن قانملاب
 قطنملا ملع ماعتو لاقو

 ترق نءو رخل |توتكا

 اولمج لاهم نإ ٍتولقلا
 ءالع قطنملا با_هككا

 لاغتكالا نارها ول |نعو#
 رمعأ عييضت لدللا ملعب

 ندلا ىف صعتلل وه اعاق

 0 نع رصاقلاو

 مازلال دصاقلاو نيقبلا

 ن٠ ناكضاق لاق دقو « نينمؤاا 1 ٍكءارلاو نيدخوللا

 | هج را نمل وانال ةفسلفلا ملع نم ناك امئاورفكلا ىف أطلت نع نهذلا اهتعا سعمم هعذ

 ١ | ةثدبملاهج و ىلع الث مالكلا اع نم ا ال و ورا وع هرقل

 || «مالكلاف لخاد 8 عمستساككاذلريغ كاذورخآ ماعل أدبءملعن وكينا زوحيذا

 ١ قطنملاب نوكياقا كلذو ىققملا لالدتسالاو ىلقعلا رظنلابوه امنا مالكلا ل صا ذا

 | فلتخا هلا ماعا «ةيافكض رف نوكُم تامولعلاب تالوهلا لاصح“ا هلصاح ذا

 ءابشالاف لاقذ لوالااما +هن وجوب لب اهم دعب مهططو ةم رطب مهضعبلاق قطنماىف

 مارحهنأ حالصلاننانع ىكملارع نيانعو *قطنملا هيفلخدو مارح ةفسلفلا ماع

 1 هلا_متساو معو فكو مهو سرادملا نم هلها جارخا مامالا ىلع بجي

 مريخلا ماعلا نم سيلهناةيعفاشلا نعدعسلا ديفح جذومتا ىفو *«عيشب نكت ةعرتلاق

 قافنالا ادروم ةيفنملا ضعي نع ىراقلا ىلع كد هلثم و ةيحكت ءاتسالا زوج ىتح

 || نعو * ريل رسقكو ةعدب هنا ىناتسهقلا نع لقنو مريم ريغ هناىوتسالا نعو#

 || ريع مييضت هلا رهاوطلانعو» ءالعقطنملا باكا اولعج لاهطانا بولقلا توق

 | امدعب هع رت ىلا ىلازغلاعجر ىنيوزقلانعوىوونلاو حالصلا ناك نيربتء لا زكاو
 خحرشفو * هلغتشم ةياور لوبق مدع ةيكلاملا نم دشرنءاواسلانعو + هيلع ىنثا

 | هلاضفالو رمملاعييضت هنوكل ةءرملاب ةيعفاشلا ريثكح_سصتب لوقلا ىومعتل هابشالا
 | ىفف ىناثلااماو 000 هفنكيملناو عئارذلا دشليبقنف ةفسلفلا اك لدملا

 نما ىعتلا مشا 0 ريتك نت 0 ىلازغلان ع اضيا .ديفملا 0

 ايفنئدلاب هل قاعتال قطنملا اضا هللالضلاذقنمىو *هم ولعب ةقند اهب طي النمو

 | ةينيدلا مولعلا ىف هلامها نم قف الااماو هسفن ىق هموزل كانه همالك نم مهف مث اناداو

 قطملا هحدم قتثملا لواىف اضيا هنع ل هنو نيقلاد هش ناىلا هولصح امدعب

 ةقنال هب د ةفرعمال نمو مولعلا رايعم هاع“ هنااضبا ىلا زغلا نع هابشالا حرش ىفو *

 امدعب ةمالعلا في ثلا وهب وجو قاطع مكلا العلا نع يح ةمالعلابطقلاو هملعت

 ىلاعتهتفرعم فةوتل ةيضرفلا ةينيعب قالتخالا ركذ هوجو قلطمىف عاججالا ىح

 ةيوونلا نيعبرالا ثيدحح رشىفو +هيلعن.دلا راعش فقوتل هتيض رف ةيافكيوا هيلع

 )| ةيكلاملانم ىفارقلانع ةّقيدملاىفو ٠ هءوزابلب هزاوك حرص ىمتتكلا رج نال

 | ىعسلالاقو داهتجالا سا هتع بلس هلهج ىت» دهتلاناو داهتحالل طرش قطنملا

 ١ قطنملانال كلذ لعل هقفلا و ةعقلا و 0-0 لاغتشالا لع لا ا عد غشا

 «درحت )

 نامزو نيح لك ىف هلل 0 ناكم 0 هناسش ىدال ناهرلا رهاب ملع وه ع عنملا روصت فيكفالاو 16



 ا مس

 ةيعرشلا نم ةدانأ هده مده نأ بجاولاف ةدام م دقت نم ديالف ةلدالارود درخم 1

 كلت نمالا بيعلا هفرطيال ىتلا ةفسافلا نع فرصيناو ةيعرشلا ىف مدك نوكلل

 لهاجف مارحوا رفك هنالاةنمو ثحبلكىف اهعفناو مولعلا نسحا وهلاقمث ةهللا

 اهناالا ةيلدملا دعاوقلاو ةيقطنملا عملا ىلع لتتم نآرقلا ىطويسلا ناقناىفو *

 ردص مالكنم موهفملاو نارقلا مهيف ل زننم دنع هترهثمدعل ةحارصلا ىلع تسيل

 ناو مالكلانء ءزج نييلودالا ةماع ميسصو لوصالانم ءزج هنا ةعيرمشلا

 هحارشهيلع ىثمو لوصالل ةيمالك ىدايم ىدماللام- قطنملا ل عج بجاحلا نبا

 ايتك قطنملاإ فنصو مه ريغو فيرعدلاو ده_سلاو ىرهبالاو دضعلاك هيشحمو

 ةلاهطلا ىلع مهتافنا لقعلا لرعسي هجو ىلع فلمللاو فاسلا نمىىصحن ال قلخ لئاسرو

 هللا لص هلوقنمنيب:- ةلالضلا ىلع كاذىف مهعاقجا لاح ة بسن و ةرباكملاوةياوغلاو

 حراشلاق * نيلوقلا نيب قيفوتلاو ةك احلا مث ةلالضلا ىلع ىتما عمتجال ملسو هيلع ىلاعت

 ةمرح اناهصا بتكىف رامل ءالضفلا ضعب لاق +ةمرحلابهلوقىلع هابشالل ىوجلا

 ةفسلفلاة مرحب ءاهقفلا كح ىأرامل هنا لعل لوقا ءلقنلان:فنصملل ديالف قطنملا
 ةفسلفلا لك سياذا كلذك سياو هتهرحب مكح هدنع ةفسلفلا نم أزج قطنملاناكو
 ءالضفلا ضعب نعلامث +اهوحنو موحيأأ_ضعبو بطلاوتاءهلالا رثثاك عرسشللافل 2

 مرحالف غرسشلا ىفانبام هيف سياف نييمالسالا قطنم اماو ةفسالفلا قطنم مرحما

 لهم وهوتايعرسششلا فن هيف مزتايام مرحلاناب ضعبلانع ةّشدللاف ىكح هوو

 هتناءا رهاظلا ةنسلا لها رابكنيب مويلا لوادتملا قطاملااماو +حالصلا نباوحنلاوقا
 ةقيقح فرعبالن ٠ راكنا ربتعبالو حالصلانءا وح م ركن نا ىلاعت هللاذاعف تايعرسشلا ىف

 فراعلاريغ ءالغلا رابكنمناو هوفتالهنا هيلعدح كو هاداء ايش ل هج نمنال قطنملا

 ليغتسينإإلا هلصاىف ركتبالف هللاليب-ىف دهاجلا فيسك هلا لوقلا لصف و هف راع عم

 هلال ذقنملاىف ىلازغلا مالكنه افن 1 فرع هلثمولوقا +راصتخاب ىهتنا هلحم ريغىف

 لعل هل ريغىف هلاممتسا ىفوا 4هميىف هلامعتسا مدعنموه امتاو هلصانم عنمال

 تايفسلفلا ميول ةلاقطنملا مهلعجنم مهنامزىف اودهاشام ىلا ةبسنلاب فلسلاعنم

 لديإك ةرعلاىلا هيئاثويلا ةقسالفلابتك ةجحرت لوا ناوا هلال تايعرشلار جمل و

 هضراوعنم قرطت امنا مذلاوهلصاىف حودم هنا ةلمجاب و*رهلا وحا ةياكح و ىهصصق

 مولعلل ايدابم هولعج ىتح عورفااو لوصالل هتناماو هناذىلا اورظن نوتبثملاف

 مازلاوبصعتلاوح نم هضراوعىلا اورظن نوفانلاو لوصالاو مالكلاك هيعرشلا

 انعاشم نم نيف راعلا ضعب لاق دقو +ةيعرمشلا دصاقملا ره بجو لغوت5 ردكوا دحوملا

 اضياةيعرسثلا دصاقملا لب ةتيلا ما رح ذكي هناف هوفنف دص ق1 ىلا هنم عرس ييافدابم قطنملا

 لاوءا لكأيو ءاهفسلا هءىزام و ءالعلا هبىهابيا ملعتلاك ضرا وعلا ثالتلثع مرح دق

 باوصلاب ملعا هللاو ىولا ركذ اكءارمالاىلا برقتيو ءارقفلا مدصسيو ءاينغالا |[



 (ةسدنهلا ) يع (و)
 صاوخ 4 فرعي مع

 تملا و طانا ريداقللا

 اهقحاوا وىهلعتلا لاو
 ىا (حابمإل اهعاضواو

 ©( تاسهلالاو ) هلعت

 ملع ىهلالا ملعلاو

 لاوحا اهبفرعيلوصاب
 اهل ض رعيامو تادوجوملا

 «عرشلا اه:مفلاح ام

 ىلص ىنلا هن ءاج ىذلا

 لهجت ا هيلع هلا

 لهج هنال 6 بكم
 لهجو مالا ةقيقح

 زوحيال ) لهجلا كلذ
 (هف) رظنلاالو هليصخت

 هلئاق ىلع (درلاهج و ىلعالا

 عنم نمماهوالاوتالايخلاا نم ماقأا اذه ىلع در واام عفد ثا نكءاان ديش و انركذامعو

 سميا مم لو

 هليعتتسم لاحو ةلح رابثعاب هددعت نا انرثا دقو لونا ءنيع-5 قطاملا نوك

 ثبست بسب ةلاضلاق رذ ةمامو فيك تايءرشلاىف هلامعتسا ريض مدع عنه نءو

 لب ةلدالا روص درج ,هداسف سيل لوقا + ميوقلا نيدلا اذهاودسفا علا اذه

 ميعصلا رظنلا زيي وه امنا مهيلع مهتبلغو ةنسلا لها صاختق إس واو اهداوع
 ةباككل انا 0 داهتجالل اطرش هنوك عنم نمو رعلا اذهب كلذو دسافلا نم

 كالذ اوذخاي نا ىلا ىذش وهو فيك ةقطانملا تانايدهقراعب اوسلو نودهت

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلعريقتل رفك كلذ داقتعاو سو هيلع ىلاعت هللاىلص هنم

 قاطنملا ةاءامملوقا + ةيعرشلانود ةيلقعلاءاكحالاب ةللعملا ماكح ال ان وك مازاةسالو

 لوضصالا مك هليصفن نع اونغتسا ,هعابطةدايجو مّماكذ ةوقلنكل دهت# لكل لصاح

 ةيدصق ةدام هيف سيل ىلإ ٍلعهنا تفرع دقو مهدنع هل-يصفن مدع عم عامجالاب

 هذه لثع تايلقعلا ىه للعلا نوكب تايعرشلا ةكرات» مازلتسا روصت فيكف

 هللا ىلص ىننلا نم هذاهتجا لاوحا دهتجلا ذخا موزل رودصت له هلاو تايلهملا

 كالذ ميلست 3 مالسلاو ةالصلا هءذع ءداهتجا ىف فالت+الا عم 0 هيلع ىلاعت

 نم ردقلا اذهلاح تفرع اذافكلذمزاتساامو رفكلا ىلا هتيسأ لاح تف عغاك هتف رع

 لاغتشالاف ةلجلابو ةطقاسلا هتايمهو ىتاو» فرعت نا تردق كالءلف لئاقلا اذهلوق

 # ةنسدنهلا ملع و# لاعتملاكلملا هللادنع زعلاو لابلاةوسقو لالملاالا ديشنال هماع

 رئاسك © حابمؤي ىهلعتلا ماو مطسااو طانانه ريداقملا صاوخ هبفرعي لع
 لاق نكل انايثاو ايقن نيدلا ما نم”ىثب قلعتلا مدعل ةُيهلاو باسملاك تايضايرلا

 داقتغا هدنع نحت اهحوضو ىرب اهيلا رظانلا ىلوالا «ناتفآ هنم تدلوت ىلازغلا

 ىف نوكيا ةناثلاو*اهيف مهديلقت ىلاو مهتايرفك داقتعا ىلا هوعديف ةةحلفلاة ماع

 هداقتعا لوز اهتلالد روهظ ىاراذاف مههولع عجب راكنابرصتنب نيدلانا هداقتعا

 ىلع هباننا فنصملا ىلع ىلوالانا الف لهطلا ىلع نيدلاءانب دقتعي امميرلب ندلاب

 ظ ريكللا ىإ يتايهلالا ولو اهضراوع نود اهلصأ ىلاءرظن ناكناو نينفآآلانيناه
 | اميالوا رفككلا ىلا لضو ءاوس ةيمالكلا فلان ايد عرسشلا اهنم فلا اموت ةيهلالا

 | داقتعانع ةرابعوهذا ةبسناا قباطي ج راخ مدعا # بكم لهخ- وف ابي رق ليصفتلا قبس

 | زوحالهاماء نوكينا هناشنماع ملعلاءدعطيبلا لهجلاو عقاوال قباطم ريغ مزاح
 | رداقلا ىذلا ىهتنمل كلذو درلا هجو ىلءالاؤ# هفلعأتلا © رظنلاالو هليصت

 | نيفضومىف ةفسلفلا لع قالطا نع عنملاةيناخراتتلا رهاظن كل زجاعلا ىْعْلا ىدتبلاال
 هيف ةسدنهااةدايز عم ناصسالا باتكىم نيثالثلافو هلوانم عبارلا لصفلا ليبق

 " نيذل[كلذ جرخساةرخآآلا ملع نع ديعب ةسدنهلا وةقمالفلا ماقاماوهلوش هيلااهعضو

 زئاج اهنعينتصأ ىصاعلا ماعت اضيا كانهلاق مذ ةرخ آلا ىلع ايندلا ةايملا اوبتما

 (دقو) ١



0 

 الفالامو بجاو دنع هك لا جات كل اف (اضيأ مالكلا) ملع 5 لحادف هقفاوب امو مالكلا ف١ كلذ (ىمدقتسا دقو

 ىنبق عرسشلا اه: مفلاخام) رييغتال ض رعم هنأ ثيح نم سوس 41 مج لاوحا ن ع هيف ثلا ملع ىه(تايعيطلا

 ىلع ا. امم ناك ناو هيف رف الذا ش6 م :ملاف ةااح ملاموز) عرمشلا ف تلاحم توي 1 اهلاح تقرع دقو تايهلالا(

 ءارلادعبو ة 4. 5 || 4م وعل اذ هروسكملا وو: :لان( تاحرينل او سهلا ما ]و رتل ااماو) بهاوملاىفاك ةفسلفلا ل وص

 -' || ىغتسف # اضيا 0 لخادف هتفاوناموؤ# ماقملا اذه هلمحتنال هناو ةيافكلا تيدا راعي | لم ترق نسج ناو ب دنا ف ماك قل دز اا

 5 ما فال عرشلا نم هذخا مزتلم مالكلا ذا لكشم لوخدلاىوعدلوقا *اهنع

 1 0 نسملاتنادقو لوخدلاروصتب كفيكف ةهاكشلا ند د مالنلا لب تاياثلا ْ

 5 نكل ءادتا عرشلا نه لص ال لئا_ىلا ضعب لوصانا مث اندنع نايلقعلا مقلاو |

 ا 1 ا هذه لغوت زاوج رعي هناو ةروصلا قلطم داربناالا ءاهتنا هيلا اهقيبطت بدحم

 0 2 نيمع وا || نع هن 0 ع وه # عرشلا اهنم فااخام تايعيبطلا #9 اهلاص##|و تايهل لا

 هللا 0 ا عرسشال فلاحا و ةدرفملا ماسحجالا نم اهتحامو اهكاوكو تاوعلا ماع مانتجال

 اهقوحتوإ بهاوملا فاك تايهل آلا ىلع ىببفإ# ىلاعت هللاوه رثؤملاو عئابطلا ضعب ىلا ءايشالا ريثأت ةبسن ود |
 د فلاخالام ذقنملا ىف ىلا زغلا لاق  هنم عنع ملفلاخ لام وقم درلا ىف اهلا تفرعدقو |

 يملا عك (ىصاعلاو) امال كعلاك 4 تنزتت 9 مدعلىه نكل لوقا « عنم الف تطلاك اهنم عرمشلا

 زاّرحأالل اهلعت زون ) مده دقو كر هع "اماوؤ# رمع 'امييضت ق قي نا دعب الفاهلاصعساىف بكلا ىلا ةيسنااب

 ليفاك) اهئاذلال (اهنع || اهب ردقت تادادعتسا ةيقيكل لع هلاب سف اضيا ةذبعشلا اهللاشو 6 تاحن رينلا 00

 ( رشالال ريثلا تفرع || ىماعمللاو رورشلانم امهو كو #» رصانعلا ىف ريثأتلا روهط نع ةيرعشنلا س 7

 (نكلإ رسشلا لعفلالىا || نكل رشللال رمثلا تفرع ليق اك 9 اهيف ةبغرالال * اهنع زارتحالل اهلعن

 «هيقونل) نونلا نوكسب || ةليسوهتقرعم نوكتام صتخي ليلدلانا قيال هنع زارتحالاو هظفحتل ىا 4 7

 فرع نم تال هلجالىا | فرعي لنمو ديعب كلذك لكلان وك ىوعدو ا معا بولطملاو» زازحال |

 نمو)هنمز رحل هنكماأ ثا ديلقتلالب ةيلاج-الا ةفرعملا لاّقبال ريملاب هسابتلاو هظعمدعل «هيفعَش هلهجو رسثلا |

 ( هلهجيو رشلا فرعي مل | بي رقتالف ليصفتلاوه رلمتلانم ةلداملا ةفرعملانم رهاظلاو عوقولامدعيف نا ْ

 عقب)اهنم زري هقرطو لأ امهنيب قرفو هجولاك لاؤجالاو هنكلاك ليصفتلا ذا لاججالاع سيل ليصفتلا نال |
 مئات ىفو اهب هلهلل (هبف | لوق نم ذخؤي نا نكي كلذ قرقحت لعل لاججالاب لصاح قوتلا لصا نا منا
 داقتتي لع رصبلانونفلا لأ نب صنلا ىزاولكا ةوبللا نعد نحاتست زول ناولل ةياغك للا ١ مهضعب |

 هياسفنةكلم لوصخهنم م ناز دنع كيذ نا. نطاملا'ىلا قباتسلا نكل:ليضفنلاب لصحن امنا كلذ
 نايف لع ءاهب نوعا لا نوكي أل اهتاذ“'ى ايس ةرذن ىف: نوكي انف'الاو :ىدلاا ذه لن روهظ | ٠
 متمدويف و ترانا « هءوتل ا ةصالملاا ىؤفاهيفةليللاو 98 ةثحابملاىا 6 ةرظانملاماو وله ماكحالاعيرسشتلا ِ
 هن لمعتلال هنم رذممل عينا تامدقلملاب يك ةرظانلاىف ةلياحاو 9 مهام ازلال فرخ نم مالكي م اكتلاب سف |

 كاىف مرحم هلع نال

 0 : 3 لا عقاوال قباطب ملولب هدنع مسي ملناو ةيطسفسلاو ةيبغشلالب ةياطللاو ةيلدجلا |
 و مهضعب مح اناقه سس سس ل سس سس

 هفشكب نم مالا ىف نوكتف رعلابقراومللا رهظيوةوبنلا عدي رحاس ل 5 ةقيرب ) روهظزا وم ةيافكض رف هلا مهذ
 لئاسملاىف ةثحابملاو( ةرظانملا )لا وحاماماو) انرك داك را قرط ىلا عجار ةووكابدملا روهالاىناو همالكبال

 ةرطانملاىف )هولا ريسفت فطع(ةليااو) مالكلا ىف (هبوقلا ةصالملا ىف )همازلال ليلا ىاممصحلا ىلع (اهيف ةليملا 0

 ول



 دحاىلا ليم الف (فاصنالا ىلع لرمالاىفىا (ملكتوا) هنيدل احلصم دش رالابلاط (ادش تسمم عتمإ) ةماكب ( ملكتنا

 ريغ ملكت اذا اذكو) اهيزنت (هركي ل حابصملا فاك ىذالا ف عاقياوا لاخ داب ىا «تنعتالب) امهنم لك مومذملا نيف رطلا
 ةيقوفلابو نا ةيتحتلاب ديربو «تنعتلا ديرب هيك م ]هع نمعم ملكت ناف تنعتالب فاصنالا ىلع نكل دشن.
 بطاخملا اهيا ىا بطاذطحال

 دك هحرطب نادي ريو

 ءاز> ولاقتهؤازج هنال( ذئيح

 (لاتحي وزلاهلثم ةئيسةئيس

 لك ) ذئنيح ملكتملا ىا

 © هسفن نع عفديل ةليح
 نال ا همدخ اذا عفدل

 تنعتلا عفدل ةلبلا
 تاب نقلل فعول
 «(لاقزت هلثع هولا عفد

 تععمو ) ةصالخلاقف

 هب ىدتقملا(مامالا ىضاقلا

 «دارانا لوش )يللا ىف

 مصملا ليج ) رظانملاىا

 كدلاس ا لع
 افاتار لإ هع اللا
 ىدنعو را عضوم

 صاع ©« هلاالا دكا

 4 رفكلا هيلع ىثحو)

 لطاب أاب قالا هبومتءدصقل

 لطابلا ىف مدللا عامباو

 هللا لاعناو لشاب
 ةداطانعدجو رح هيلع

 ةضالملا مالكىا(ىهتنا)
 نا اننامز ىف ىلوالاو )

 ادحا )ناسنالا «رظانال

 ديرب نم دجوب الف ذا

 ةيلغل ( تاوضلاةناهللا
 ولعلاو روهظلا بح
 00 . ىف لاق دنو
 لدلاو ةرظانملا نا معا

 أ ادش زم ديفنسمىاكنم يعذخلا ادب رم 6 العن ل كام كرطاذع ماكتذا ف
 دصق ىلع * فاصنالا ىلع ملكت 9 ناكنكلو العتما نكي « وا © دشربلاطأ| |

 © تنعتالب 9و دعصخ نموهنم قمل روهظ نيب قرفهدنع نوكيال ثيحبباوصلاراهظا |
 ادناعمو الطي كنوك موزال كم ةليللاو هيوقلا * 35 0 ةراكمو ةدناعم |

 « ملكتاذا ب هركي # اذكو © ةيعرجب تسيل ةهاركلاف لطابلاب قحلا اسبلمو

 ناوا هلو راركت هنا نال *# فاصنالا ىلع نكل دشررسم ريغ »9 كيصخ
 رىصخوإز عاشا دصتالب *« تنعتالب 9 واولا ىنميوا ةظفل لمحت ناالا ملكت

 هحرطينادن ري و# مصخلاالالزاو قوفنلادرحمىا 6# تنعتلاديرب نه عم ملكت نافؤ

 هداف رهظيو هررض 4 هسفن نع غفديل ةل يح لك لات نا ذئئيح ا

 دصقناكَنا لعل اهلثم ةئيس ةئيس ءازجنال » ةعورسشم تنعتلا عفدل ةليلا نال 3

 هكرفالا و ةبجاو ةليملاف قيرطلا اذه ريغب نكمي ملو نيدلاىف داحلالادناعملا كلذ

 نحمس سيلو ايش ديف سيل باوصلا راهظا هدصق نكيملنه ةرظانملانال ىلوا

 ناضاق :ليق * مامالاىذاقلا تععسو »ف ةصالملاىف ه# لاق # بادآآلا ف
 لعل ةلاجملاىف هعاشاىا## رفكي مصتملا ليج © رظانملا « دارانا لوشب »©

 ىفىا لاق #ءريغرفك ىضذر همازلتسال ةيرورضلا تايداقتءالاب صتخم كلذ

 «رفكلا هيلع ىث هلا الا رفكيال ىدنعو رخآ عضوم ىف تيأر 8# ةصالخلا

 تايرورذ ىف 6 ءرفك ىلع لؤالاو ارفكرفكلاموزل مدع ىلع نيم اذه لعل

 هذهب سيل رعاظلاف تايعرشلا ريغ ليجغلااماو ءافخ عون هيف ل<ىف اذهو نيدلا

 رصع# اننامزفف ىوالاو © ةيناخراتتلاىفام هيلا بيرق لوقا # ىهتنا © ةباثلا

 اذه سيل * باوصلا راهظا ديربنم دجوب القذا ادحا رظانبالزا ف ةئاوعستا
 عج رمل لاو +ةدسفملا عامتجاىف لصالاو ةبرجتو ةدهاشع لب نظ ءوس

 اذه ليق ناف ةدسفملا بناحىفانه ةرزكلا تناك دقو ءاوتسالا دنع ةدسفملابناح
 معالاب درفملاقاملا ليبقنم لب انلق +اندنعبهذع سيلف ةرركلاب ححجزلا ىلا عجار

 ةددنلاو ةلقلاال ةرزكلاو عويشلاوه ماكحالا عضوىف لصالا ناو باغالاو

 ةداراو ءانثو هاح بلط دصاقو ىنارملالا ةرئاح نيدلا ىف ةرظانملا مالكلا رع نعو

 بحي دق لب اج مدع دوا مجد نكلإإب امد

 _ ه6 ثلاثلا عونلا زح 010

 0 ا لانعالا لئابتف. ةنرغمإ ىشوااهبلا | ىودنملاق 0 ةثلثلا هولك

  (مارلا) سم كلاثلا عونلا #- همالك .ىهتنا ايندلاو ءادثلاو هامنلا بالط ان سس اك زياج نيدلا ىف

 هداز هجاوخ هركاذي لي زج باوثو مظع رجا اهلعف ىف ىتلا ( اهيلا بوني و عرلسلا ىف( مولعلا عاونا نم

 ننسلاو ضُارفلا ىلع دازام « اهلفاونو ) ةصيقنلا فالخ ريمللا ةليضفلا ( لاعالا لئاضف ةقرعم ىهو )



 ضورو و( بهاولاىقاك هنو مزال اريغ ل ءاحام(اهتاهوركمو) مسوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا هلعفام «اهتناسو)ل

 ءانمع (و) لاعالالئاضف هلوةىلع فطعاهف لوخدلا ةدش (قمهتلاواهب مئتاقلا)لوعفلل ءانبلاب (ذجواؤف ةيافكلاا

 نمو مم ناو ةدكؤلاىه لئاضفلا قلطم ةلباقمىف رهاظلا « اهذسو 8 ةداع

 أ ةنسلاىلا ماعلا لب تح كش ىعت ' قيقملا» انعم سيأ بودنلان ها ارالا 0 كالذ

 مولعلا نايىف ةعقاولا لامعالا 2 فاطع اهئلم هلوقذا زاحي متوعولو

 3 ا اذه ناونعذاق اب 6 اهتاهوركمو 86 هلوقب لاكثالا نكل ةبودنلا

 لئاؤاتلا زوحيف 6 ةيافكلا ضورذو © هلوقاماو ةبودنع تدل تاهوركلملاو

 نكل لكلل لم ظ تدنلا ىنعم ىف ىلوا هأعؤ نوكيام قلطمذا روكذملا

 هنايئاب ضرفلا طقسنم نانا دعب ضرفلا باوثاهلعاف باثالو كلذدعب اضورف

 لئاضف هلوق ىلع فاع اهيف * قمعتلاو © ةزانلاةالص ريغىف الفن نوكيامناو
 هي امههوجووةيافكلاو نيعلا ضو رف ةلداىفؤ# راثك الاىا ه6لغوتلا و9 لامعالا

 مالا ف رعمنا نحال مهيالامب الغش هنوكل حابم لب بصتسع سيل هلال يق ىثحلا لاق

 ىنعا عونلا اذه نم 4 اهنمو ٍِه ددحاو هةحوت هتف رعك يشل ةددعتم قرطب مهلا

 طالخاو جانمو ضرمو ةعصنم ناسنالاندب لاوحا ه.فرعي اع *# بطلا

 سبلملاو نكسملاو برمثملاو لكأملا نم # هند رضيامم هب عنتمام رادقم ©

 ليصفتلا ىلا احايتحا مولعلا ٌركأ باطلا رع ةيندالا بهاوملا ىف لاق *« ىهتا»

 *ىشل ءاود نوكيام ذا

 ءاذغلاو لوصفلاو ا فالتخاب ءاودلا فات و ىزخاىف ءاد نود ةعاسف

 معنا هيناخراتتلاف لوقا بطلا «# بحالو 8 فنصلالاق ةنكمالاو مدقتملا

 سداف هقمعل اماو لكل اَزَع طقس دحاو كلذ دابلاق ماق اذا ةيافك ضرف بطلا

 ند لا غلا نع ىل_هن هلثمو ىهتا ةيافكلا دق ىلع ةوق هيف ناك ناو بجاوب

 دحاول ءاود نوكامو دحاو ض مىف ضل ءأاو نوكيدو

 بوجولا مدع بناح فنصملا رايتخا لعل اضيا بدنلاب ىنثورسالا لو_صفىف

 هلود هل.اعت ريشا 4 بلاو سلف نسل و مول ملل عبات علان ا ىلع ءانب

 مزايالثل اك ةصالخلاىف لاق وي هلوشب هليلدىلا راشاو # بحال ىوادتلا نال »

 أ لا مزلب را و كلهت :ىلا بله“ م وه ىذلا ىعرش م ك> ىف ءادتا داقملا لة

 كاسءاىلع ردشالىا«هنطب قلطتسا لجر## ا :اىفام لع صنلا ةلاقعىف

 هؤاد# هفعضاىتح ف ةللاعملا ناكما عم ه6 ملاعب فوسالثم «؟يءانيع تدم رواؤج ةطئاغ

 هلد 24 ١ صورت 0 | . . - .

 ا لع هيف

 | بتال اهناف ليقسانلا نم هريغ ةيافكلا ضرف نايئادنعىا * اهبّءاقلادجو اف قه

 ةلداف)بهاوما ىفاك هيف لد لغواو صالا ف لغو حابصملا ىف -- ةياكلا ني ةمهأاىناثلاو ةلم#ابلوالا و(لعوتلاال

 ةلدا و نيعلا صورو

 عزانو ( امههوجوو
 ٌلعوتلا نوكاف مهضعل

 ايصسم اهف قمعتااو

 لغش هلال حابم هنالاقو

 ةديشا قب ا مسبال اع
 ماهنموز) هداز هجاوخ

 املا كد نك

 ع هدحو ا( بالا 0

 ندب لاوحا هل فرعي
 ض م وةودعص نمناسنالا

 اهريغو طالخا وجب انمو
 لكألا نم اهبايسا عم

 ثيالاوبا (لاق) اهريغو

 نيفراعلا نات.س ىف )

 سيل ١ لج رال بسب

 بلاغلا هنا لب دييقتال

 نا ا مولعلا ىطاعت ىف
 رادقه بطلا نم فرعي

 محت) ضياع هنماتعام

 (ةندب ل ةمعلا ضو ةيتحلا
 ( ىهننا ) تايذؤملا نم

 هيل بطلا ع هل نأ ىنعي

 رلعلاماو يسم ةصلاخ

 ةبنلاوحابف لاملا ليصل
 امعانتمالا ىويننا هيف
 عافتاو هلدسم سضب

 ةيشاحىف ا" هلسانلا

 (بال وت هدازهجاوخ

 ىوادتلاانهمواعملاو مولعلل عباترعلا نا سمعا( بدال ى وادتلا نال) ءارحالاىف ىلازغلا مامالا لاقاك بطلا اع بجيالىا

 مزالوهو لهسا ىأ (هتطب قاطتسال جر هص الانا ىف لاق زذاتسالا نم معاك تداوم

 ض رااكالؤ(هفعضا تح ءادلا ىاماللا رسسكب ا ةيدفلا اك هلهساىاهئطب قلطا لاعب دوماةموا

 راارضيا هلع ربجاوب سيلوهو



 | (اذهنيب) لومفللاننبم ايضامهتءارق زوحبو نيوئتلاب (قرفو) هلعفهيلعابجا وكري ملهنال (هيلع مئاالتامو)

 اذاام نيبو ) ةلكملا ىا هذه نيب ةحمكىفو اهل جالعلاو ضارمالا لجال ىوادتلا نيب ىتعي مكملا اذه

 ادقمىا 6 هتوق رادقم لكالانا )امهنبب (قرفلاو مئآي هناف) لك الا ىلء(رداقوه و عو+لإ! نم(تامىتحلكأي لو
 قلخ ىلع هنتداعىرجا ىلاعت هللانال هت 4 . وس عوجلا ءادنم6نيقب اهبشهيف نال ضرف) نديلاّة وق هبل صخنام

 نيونتلاب رهاظلا #* قرفو © امثآ ناكل ابجاو ناك واف هيلع مثال تامو 1 0 ب 8
 نا قرفلاو مثأي هاف ردات وهو تام ىتح لكأي ملو ماص اذاام نيبو اذه نيب# | 0 م نادل

 انهه ةيضرفلانا ىنعي نيقب اعبش هيف ناله نيع # ضرف هتوف رادقم لكالا ا

 هن ردق عم هسفنل افلتم ناكلك الاكل ر اذاف نيش عبشلا ناف ءاودلا ةيعطقل ةعبان : 1 8 3 ١

 نلامامانم هيفام ىنحال#ةمولعم ريغ ةجلاعملاب ةعتلانال ةلاعملا كلذك الوؤ 9 0 0

 بجاوب سيل ايعطق هرئاناكام لك ناو عوقولا دعب ليلعتلا ىلع لمح االا ىلقعلا ١ 35 8 6 لكلا
 نكمل معلا قلطم ماسقا نم نظلا ذا اقلطم ال ايعطق الع ىا مولعم ريغ هلوق مث 5 ٠ 8 ل

 ىلاعت هللانذاب “ىرب ءادلا ءاود بيصا اذاف ءاود ءاد لكل سم ثيدح لكشي 1 0 1 2

 لجن دعببال هلثمىفو كاكفنالا مدع ىضتن موزالاو ةيفافتاال ةيموزل ةيطرمشلا ذا || 2 2
 رخآثيدحىفو * ءاود هلوالا ءادنمام رخآ ثيدح هديؤيو ةيلكلا ىلع اذا ةلك مي د 3
 از لك دله ءاودهللزتاالا رخآتيدج وع ءافش هللزتاالاءادلزني مل هللانأ 0 1 لا
 ريشا" بيبطلا لهج نو ةيودالا ضعب فاما و+ ةريثك ثيداحالاو .هلهج نه 0 نايا

 ملىلاعت هللانا سو هيلع ىلامت هللاىلص هلوق حرش ىف ىوانللالاق + ثيدحلا ىف . 0 2
 ريشبلا قداصلا نم ربخ اهنال مومملادقداص ةملكلا هذه ءافشدل عضوالا ءادعضي 1 5 0 (

 هلعف كالهلاو'ءافشلاو هقلخ ءاودلاو ءادلاف قلخ نم لعب الا ريدقلا قلاخلا نع ا

 00000117 لوما ردقب كلذ لكق هركحو هتبكح تاييسللب بابسالا طيرو || كدا كوصخشلاو)
 قيرطىف نظلاف ريشااك بيبطلا و يكملاةباصا لب هتاذىف سيل عطقلا مدع لانا اهبا (رعا) 8 رسدكب
 000000 11و تيدللا نم ناق.ثيداحالا داح اك مطقلا نع عنام ىلق + .ي || نا7' باطما حاصلا
 ىلع هلاقثال يىدامتلا لوصفىف لاقو ظاضيا هيفام لمأتف ءدنسىف ناتل عاقلا || دحخلل ةلذلا بابسألا
 بابسالا نم دارملا نا رهاظلا # ررضلل ةليزملا بابسالا نا معا الصف نيعبرا ( هب عوطقم ىلا مت
 ةقيقللا ىف تسيل تاموهوملاف الاو ىداقتعالا وا ىروصلاو قييقحلا ميام ليزملا ءاملاك ) ةلاذالا ف
 دنقلا ةدهاشملاو ةيعطعلا ةبرختأاب 7 هب عوط#م ىلا مسقن #8 ةلبنم ايابسا رادو نجلا رربضل

 ا 111 لوزرتقدناق همام موتد موا: شطعلا ررمضل ليزملا .. لاو يو. || © عمجا ربل لبزلا
 رخآ ”ىشب هعفد سضيالف 6 عولجا ررضل ليزلا زيللاو ط هلوق اذكو ميطبلاك 00

 اندوصقمنم اسيل ثلاثلامسقلا اذكو لوالامسقلا اذهنا ىنذكال هيعطقلا ضقت ىتح | د 1 0
 ةيبان ةدايزو دو_صقملا مسقلا حيض وت ةدئاف هنعمل عم لوقنملا مامتال امهنايثا لب .- :

 ا ةقيع قئاقحو هققد

 اههرهع ةرازومالا كلذ

 6( ىلاو ) قارخالا نم ”ىت ىف ارالل رتاأل كلدكو لاعفالا نم *ىكث قا الصا'امهلرثا الذا:امهبال

 كالت داحياب هنم ارايتخا ةداعلا ىرجا هللالب اهي تعضو ةوشالو اهعبطبال كلذ ريغوا نيا وا ميطلا وا

 ىرلاو ماعطلا دنع عبشلاو حرا دنع ملالاو نيكسلا دنع عطقلانم دجونام اذهىلع سقو اهبال اهدنع رومالا

 ةيسونسلاةلاسرلاىف هقيقحن مامتو ةتبلاةطساوالب ىلاعت هلل قوام هناب هلك كلذىف عطقافكالذوحنو ءاملادنع تبنلاو
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 هداز هحاوخ ةيشاح ى فك حوج رم اههدعو 2 مال ررمضلا ةلازابناحىا كب  عوطق» ىلا ىلع فاطء(نونظمىلاو)

 نا ىوراهو#و : 4 8 0 ا ةيوءدلا ضا ه5 0

 كيذل نا ةرا رطل 0 لا ل اهرئا هرب م ١ ]2- (ةرار 5 3 ةطاعم ما)

 ةماخلاو دصفلاك © احوجرم الا_ةح١ فلختلا لاتحال * نونظم ىلاو »أ

 ةرارملاو ةرارملاب ةدوربلا ةلاعم ىنعا بطلا بابا رئاسو لهسمللا برشو ||

 درحم ركحذام سنج ذا «# بطلا ىف ةرهاظلا بابسالا ىهو ةدوربلاب |[

 بهذه وق اك ر 0 عبطال ىلاعت هتردق نيثأت كالذ ذا قيقحال ىرهاظ بيس

 حوجرم عفنلا بناحو حجار فلذعلا بناح ىا © موهوم ىلاو قللا نهال

 نم هريغف هفعضاىا ىعلا ءاودلاوا بطلا ارخآآ ليقاك رانلاب . ىكلاك » ليلق

 فيك ليق ناف«تاذيوعتلاو ةذ وعلا م ذاب 6 ةيقرلاو 9 هنما ريثأت دشن ]تانك

 العف ةيقرلا اهسال سو هيلع 3 هللاىلص هنع امصدتو ةموهوملا نم نانوكي ||

 ناك تلاق اهنا اهيونا نعو اهنع ىلاعت هللاىذر ةشئاع نع نيويحتلا ثيدح ىف اك |

 سو هيلع ىلاعت هللاىلص
 ردافبال ءافدش كرافشالا | ءافشالا فاينشنلا ثنا فشاو) ياش 1 سابلاب ا

 + ملأي ىذلا ىلع كدب ' عض سم ثيدحيف يالا |هقسا ظ

 ىراخملا فو *رذ 5 دجا ام سثن» هنردقو هللاب ذوعا تام عبس لفو نالث |

 قراشملا فاك +ةّرزك هيانىف اهلثمو ةيراح ا نيح هلاق ةرظنلا امناف اهلاوقزتسا |

 رك ذيَسو تدنلا نم لقا الو: بوجحولا ساو. الاف لصالا نا انتل نصل

 مالا ناو فنصملا ريثيس م امهضءب دارملا تلق ءامهكرت بابحتسا نه. فنضلا |

 اوشءاف + ىلاعت هلوقوحن نذالللباوداطصاف اولك ىلاعتهلوقىف ا” ةحابالل نوكيدق أ

 ليصفتلا قيرط ىلع لفات ك ذب نادارا بابسالاماسقا ركذامل + اهبك انمىف |

 ىللاعت هللا ىلع لكوتلا نم دك رتسيلف طة ثالث !!لواوهو هن عوطقالا ماهي لامج الادعب |
 ايست وكل ةكلجلاو قيطل 0 وا شطعلانم ؛#«توملافوخ دنع مارح هكرتلب## |

 ه6 هذا كرت وف ىلاعتهللا ىلع ه6 لكوتلا طرفي ماسقالا ثلاث © موهوملااماوؤإل ايعطق

 نيلكوتملا لسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لودر فصوإ» موهوملامسةلا اذهئرتبىأ |
 دوعسم نا هاورامث مو هيلع ىلاعت هللا ىبص ا انغلب ثيدح ىف كلذو ْ

 ءايدنالا عيج ماو مثالا فج ىلاعتهللا ىنار !ىالوعفلل ءانبلاب ««تيرألاق مالسلا هيلعهلا

 لهسلا اوئامدق#ةوعد ةماال ةباحاذما ىتماتيأر ذو ىن همسومىف مس وملابإ#

 م ل تيضرا ىل# ىللاعندللا لبقنم 4 ليقف ف مهنائيهر و ,هتزك ىنبعاف لبجلاو

 ظ
 ظ
 ظ

 بهذا لاق 3 هنيع هدم ضم ىا ناسنا ىكتشا اذا

 هللامسب لقو كدسح ل

 ةرهاظلا بايسالاىهو)

 ءافشلا ]ل وصل (بطلا ىف

 ةدام بلاغ نونظم هنم

 فطع (موهوم ىلاو)

 : عوطقهوان ونظم ىلا ىلع

 ررضلاةلا زا بن اح ىئمهن

 اهمدعو موهوه ما

 ةيشاملاىف هركذ عجار
 (ةيقرلا وز رانلاب (ىعلاك )

 قفاقلانوكسو ءارلامضب |

 فرع ا تايلك: ديوعتلا

 الامو زاح هانعم اهنم

 هداز هجاوخ هركذ الف

 هبعوطقملا) ءافشلا(مامار)

 لكوتلا نم هكر سيلف

 فوخدنع مارح هكرتلب
 عو-لطا نم © توملا
 جورخ هلال شطعلاو

 ىتلا ةيهلالا ةهكذلا نع
 ناو ذاق كين

 ليوا ا وعول

 لوسر فصو هضذاهكرت
 هيلع ىلاعت هللا بص هللا

 ١ كالذو نيلكوتملا مو (

 هنوك وا فضصاولا ىا

 ثيدح قل لكو:لا طرش

 ءاوراهف ميسو هيلع ىلاعتدللا

 5 نع هللا ذر دوعسم نا

 عيجج مثاتيراىنهيبهاولاىف هركاذ هتماىن لكعمىا (مالا) هيرعا نخاقلاو :ءتكسو لوعفملل ءانبلاب (تيرال 4

 ىنتيعاف) مهترثكل(لبجاو )لبا دضلهسلا اؤالمدق (ىتماتيأرفمسولاب )عم نوشع ىتءاو مهن عمنوشم ها
 تكس(ىلليقذ) حالصلاو حالفلاو ىالا عاونانه اهيفامل 6 ,هتائيهو) هرئاكتو ناعالادبا زن نم اهيفامعم (( مهل
 1 تيض رىا( من تلق تيض را ىل ليقف كنما ءالؤهليقف ءالؤهنمتلقهاتو هنمثالملا واهلا لمت وهو لئاقأا نيب



 ليق) هناسحاو هللا لضفب ءادتا لب (باسح> ريغب هنإ-!نولخ د افلا ن وعبس ءالؤه عمو لضفلاى ةدايز (لاق)

 انملاؤسلا (هللا ل وسراب ركارغاوا لهالاما لئاسلا نيبعت نع هه "4 زيوس فكَسَو مهنم |ون وكف مهامنا راح ناكل

 مهىا (نيذلالاق) رع

 ( نووتكيال ) نيذلا
 حف (نوقربالو)رانلاب

 ىا :فاقلا مذو ةبحمتلا

 (نوريطتالو)نوذوءتبال
 ء ثلا لعج ريطالا
 ةم الع هلعج لأفتلا و رمشال

 لعر وا ىلق اذك رعلا
 ىا ( نواكوش مهبر

 ةمالع

 مها عن خو
 نوتفنليال و مالعلا كلملا ىلا
 ةقاوه ولا تايم للا

 هجاوخ ةيشاح ىف اك
 ىثيروتا مامالا لاق« هداز

 نم اذه ةياهن هللادج-ر

 نس علا ءالوألا دف

 نوتفتلي الاي دلا بابسأ نع
 ةحرد كالت واهنم ”ىشىلا

 مهريغ اهغلسال صاوملا
 مهل صخرف ماوعلا اماو

 اذا تاملاعملاو ىوادتلا

 هللانم ةيفاعلا نا فرع

 ىلع بيس ءاودلاوىلاعت ٠

 لاك اقرأ انساك
 ديدششب ( ةشاكع ماقف)

 نيعلاو اهفيفحتو فاكلا

 وهو ةمنيسلاو ةلم#“

 لاهي زرت ئىدسالا نص نبا

 نا هللاعدا هللالوراي
 تيقع (لاقف مهنم ىلع

 مهم هلعحا مهللا) كالذ

 ةجاح هتجاح ( رخآ ماقف

 هب لطب ىا اهب كقب 5 متو اك عال ليك لاق قي ىناع< ناهللا عدا )هللا ل وس راب( لاقف إل ةشاكع

 بلاط لوالكل:وكةتثاكعزب

 ٠ لءاما ةشقانلا باسحىا «باسحريغب ةنخانولخدي افلانوعبس ءالؤهعمولاق
 ا ةادتاىلاعت هلضفبوا تاينافلا تالئازلا ةكراتمو تاملاصلا مهباستك اةوق بجوم

 ١ لاؤسلا نم ضرغلا هللا ل وسر ابره نمف ة باعت نم لل قلل نيعفاشلا ةعافشن وا
 | [توهيلعىلاعت هللاىلص ىكاملا اذه ض غلب هلص< ىتح لوخدلا اذه بيسة رعم

 نووادتال ه«نوةربال وو ىعلاب نووادتال يدرك نذلا مهلاقو# كالذوه

 - نورصقب# نواكوت مهر ىلعو 8 لؤافتلادض نومآشتبال < رطل واي ةيقرلاب
 اهدي مهف مضت ناكف تالامكلا رئاسو داحجالاب مهايرىذلا مهب ر ىلع رهداعاو رهلكوت
 د هيلع مهكوت لامك 77 اي دولا الخ ماا عيه رثاةوفاوإ لكوتلا فرش لع هين هيفف
 ىف مهلاحنا ىنعملاثيح نه ردابتملاولولعملا ىلع ةلعلا فطع نمنا بي رقف ىلاعت

 ا تا ضعب انهركذامو مهبر ىلع لكوتلارصق ءايشالاو رومالا

 ريغال عقانلا راضلاو عفادلا عناملاوه هنافىلاعت هريغ بابسالاعبجج نع ضارعالا

 سدقلا ملا راوناىف نوقرغتسيو هلالج ةظحالمو هللا تاءاطىلا ,هرظن نورسصقيف
 مدام تعتلاردق ىلع رجالاناف ةلوهس لسحتال ةيلعلا ةازاجلاءذهلثمنافتوكلملاو

 ذامنافءادعامل اريك ذئانهدعاهث نا لوقنوا اهل ةياهنال مركلاو لضفلا ةحاس مذ

 ١ وكيدق لياقلا لمملانا قيسدق هلا من ارصحال ةلالدو ءافتكاوا اليثمت عقوامتا

 صوصتنلانا اضيا قبس دقو ءاشين» هيؤي هللالضفكلذليزللا رجالاىلا ةليسو
 | اذه هنع لدعيال عراشلا هب ربخا نكم سا لك ناو اهرهاوظ ىلع ةلو#

 ا .قرلاو هلكبطلابو لسو هيلع ىلاعتدللاىلصء ماب ىباحتلا ف ىعلا عوقوب لكشب
 اًدباحتلا ءالضف نم ىدسالا نصحنب « ةشاكع ماقف 9 رظناويلمأتف ةيوبنلا

 ذومالا نم ءاعدلا قيرفت نم دال * مهنم ىئلعحي نا هللاعدا هللالوسراب لاقف و

 اك 11 لكرتلا الاكل قانملاك ءامدلا قلطم“ٌرهاطلب صوصخم ءامدوه ىذلا
 اةيذاعلا نيبو ةينيدلا رومالا نيب قرفلاو لكشم ءامدلا سفنك مالسلا هيلع هنم

 اماو + ىلاعت هنم بددلا ةفرعم مدع دنعلكوتلاةافانمناب باولاو ديعب ةيندبلاو

 دنال قالطالاىفال بابسالا ف قيعتلا ف تافانملا ناو لكوتلا نف فارتعالا دنع
 لاقفإط لم أ نق ىعطقلا نف زرال ىنلاناقذا :هريغو ئتلاءاد نيب قرف ناالا .ءانغلا قح
 هباعىلاعت هللا ىلص لاقف هضم ىناع حينا ىلاءتدتلا عدا لاقف رخآ ماقف مهنم هلعجا مهلا

 5 مكحالا ليبق نم اذه ناك أ ةداكع# ةلصاخا وا ةلعفلاهذهب «# اهب كقبس سو

 الخ ىلع مالكلا جارخاىف لبق +بلطت وبق ريا مريغب قاتوهذا م ط1 تواعا

7 
 ١ 0ع

 7 00 لئاسلا تولوا 0 2 نذا 0 0 ىضنقم

 ' ”عمدع)
 | قفانم هنالوا ىلاعت هللا ن» نذالا مدعلام| مالسلا هيلع اعد مدع ىب ةهلا لاق



 ىلع هتساقع ىلاثلاو هتحرق درع هلاؤسنالوا لوالا فال هع“ حيرسدتلامدع

 ليهتبغر قدصمدع ىناثلانم فرع ,مالسلا هيلع هنالوا هتعباتمو هلادتقاو لوالا

 نع ىحاو هردص ةمالسو هنطاب ءافص لوالا نم فرعو هرهاطو هظفا در ١
 لعةساردالو راهنمايصالو ليا مايقب ىلاعت هللاىلا تلصوام ىناليكلا رداقلادبع ١

 بيرةهلاف ه ىكلااهاوقاوريطتلا وةيقرلاو ىلا رب نيلكوتملا ملسو هيلع ىلاعت هللا لد

 قرهو نأ افالخ ةيممولا بابسالا ىوقا وهف ىئظلا نموه ىذلابطلا ةسناح ىلا

 ةريطلاو 9 اندر وو اهقعن ف 0 تناك ةمث نهو «# ةيقرلا موج ُكّرَلا ديمه

 هذه ىلع 6 اهيلع داقعالاو هه عرسشلا ىف امون ناك اذهلو # اهناحرد رخآ

 قمنا ةياغإو ىلاعتهللانم ىيقملا ريثأتلا دقتعا ناو # اهيلا لاكتالاو © ةئالثلا
 اذه مهف ذ نكميىلوا هكرتلب حودمج سيلف ةيداعلاةرهاظلا # بابسالا ا قل
 ةفينح ىلا ىلا بسنوىعفاشلا نعلقنكواولا لكل ندامأ ثيدحلا تدير نم كنا ظ

 تينزتلا ىلع رك دلاىف بينزلا ةلالد' لبق نموا اندثع اًراخت ناو لات هلام
 لصاخ لكوتلل ضقانم قمح مع م” بديرتلا ةيلس ىلع ءوضولا ةيآ ىفاك عقاولا ىف 0

 لاقيس نكل اذه لطوتل ضفانم ىدطد1و قد“ هييهولا تال ماقملا .

 نوكيو صالا نصت انس وكدام ىمهولا ترسلا نم دارملا نك دا ال ا

 لها ءركذام لثم ناك ناو كلدك تسيل ةريطلافاردان هردات نوكي ءاان

 لب كالذك اسيل ةيقرلاو ىكلاف ىمالا سفنىف بذاوكلا نم ةطلاغملاف لوقعلا|

 لدامثيدخلاىف سيلةلجبابو «رهاظز ىسيلاداقتعا ولو بابسألا هل ننال
 ىضتشال ملغنلا ىف نآرقلا نا'اندنع بهذملاو بابسالا نم ةريطلا نوك ىلع

 ةرهاظلابابسالاب ةاوادملاكةنونظملاىهو ةطسوتلاةجردلااماو 9 محلا فنأ رقلا

 *“ موهوماف الح لكوتالاضقانم سيلهلعفذ 8 ةملاعملاو ةيودالاك ه# ءابطالادنع
 دقف الاو بلغالاو معالا ىلع ناك ام: مكملانا رهاظلا قباسلا ثيدحل ارهاظل ِ

000 
 هكرتناف * هنعوطقملا فالح 9 اءونمم 6 اروظحم سدادكرتو © ةبرخلاهيدهشتام

 هلعف نم لضفا نوكيدقلب 98 هفاعضا دنع هوركمو توملاىلا هلاضفادنع مارح

 لاح وةرهاظلا با.سالا نم ىلاه:هريغىلع داقعالافوخلاحىا# لاوحالا ضعبىف

 00000000 هلعل# صاخالا ضع, قحىفو 98 اضيا ىتأيو قبساك قمت
 هلليق هنع ىلاعثهللا ىضر ركىبا ىفاك هيلع هعبط لابقا مدعل ليق س اوذلانم

 نو:ظملاىا * وهف ف ىداملا فاك بيبطعلا ىأز دق لاقف اني.ط كالوعدت

 نم دعامف موهوملا دج وبدقو تايه ولا نم دعاهف نونظملا دجوب

 / هللالوسر فصوو# ردمصلا ةمالسو عضاوتلاو مركلاب. ىلاعتهلاىلا تلصو نكلا

 (ىىلااهاوتاوؤ ىداءلامالكنم اذه (ربطتلاوةيقرلاو ىعلا كريب نيلكوتملا مو هيلع ىلا عت هللا ىلص هللا لوس رضا

 تناكنا سماك اهزاوج لحم و (ةيقرلا مث نظلاىلا اهب رقا ىنعي هي 0 ]قطع ىعلا ةروكذملا ةموهوملابابسالا

 فرعي الامو ىنٌءملا ذم ولعم

 لامتحال مارح وهن هانعم
 (ةريطلاو) ارفك هنوك

 ءادتبم وهو ريطتلا ىا

 اهتاجرد رخآ ) هربخ
 «اهيلع إل مفرلاب(داقعالا و
 ةموهوملا ءذه ىلع

 دانتسالاىا (لاكتالاو)

 لوصح ىف 6 اهلا )
 ىل(قمتلاةياغ) ءافشلا
 ةاطخالياو) (لاوكدلا

 نوكرلاو 6 بابسالا
 نم 0 كلذو اهلا

 اماو) لامكلاىلوا: ناش
 ىف ( ةطسوتلا ةبجردلا
 (ةنو:ظلاىهو )غؤادنلا
 اهب ءاقسكلا نوطلل ىا

 ىلقع زاح مالكلا ىفف
 تالا ةارادلك
 دنع )ءافشلا ق(ةرهاللا

 مهل ثدح اه ( ءابطالا

 ةلوازلا و ةبرحتلا نم
 هبببطتلا ىا ( هلعفف 0

 ( لكوتلل اضتانم شل)

 لكيوتسلاا نإل  نكاكلا
 رهاظلاب اذهو باقلاب

 هلعفذا(موعوملا فال )

 عنامو لكوتلل ضةاسنم
 باسح ريغب هناا لوخدل

 نونظملا ىا ( هكرتو )

 امرهم ىا(اروظم سل

 ءاودلا كرت ( فالح )
 هءافشلاب ( هرعوطقملا )

 (صاخم#الا ضعب قحىفو) لكوتلاهجو ىلع ناك اذاكالذو (لاوحالا ضءب ف هلمف نم لضفا ل (نوكيدق لب

 نوناغاا ىا (وهف) ىدابعلا ىفاك بيبطلا ىنأر دق لاقف ابيبط كال وع دن هل ليق هنع هللا ىذر ركب ىباك هيلع هعبط لابقام ,



 هداص ل وفاز ىدامملاءالكىا (ىهتنا) هنالعتسأ ىلاةراشا اهبربعة مره او بوجولا (نينجردلانيب ةخرذ ىلع)

 !ىلعو ىلاءعتدللا لاق نه ؤم لكىلع(ضرف هلصاذا هلاك )موهوملاب ضقانملا6لكوتلاب) ىدامع الوصف بحاص دام ىا
 ناس ريض اهعساوةفةنوكسلاب(قلاخالا دقتعيزاوهوإلهداز هجاو+ ةيشاح ىفاكنينموء اكن اا واكون و لاقو اولكوتف

 زدلاداع مالكر هاظن اكمل وب رعأا ىف ةفورعهدجوا ةدجالاودءىفزو<و(هللاالا'ىثىفرثؤءالوإ قااخالرياخاو

 لكوتلاب ىلاعتهللا مادق و لكوتلا طرسش 54# ؛ ريح دكرت ناىلع ءانب امهلاثماو ةيقرلاو ىكلادل رتبوجوب ارعشم

 ارفاكو انمؤملب اقسافوالداع بيبطلا نوكنبب قرفال هنامث ىدامعلا لوصن مالك
 تالماعملاىف رفاكلا لوق لبشذا هتتاذحو هقدص ىلا ضيرملانظ قبسنا دعب

 زنكلافو ىسوحم نموا مسمنم محللاتيرش ايسوحمولو رفاكلوقلبق رردلاىف
 نم ةمرطاو لحلاناب ىعابزلا هيلع درواو ةمرهلاو لملاىف رفاكلا] وق لبش

 هدأ مع فنصاملا نيد حابم

 هدازدجاوخ ةيشاحىفاك

 سيل) اقلطم (ءافثلاف)
 هتيشمم راصىا م«هنمالا

 هقلخ ودربدقتو هتداراو

 عئاجلا لكأي دقف الاو

 باذكلا عوط اكم.شبالو
 تهاوملاوةيشاطلاىقهركذ

 ةزمهلا فب 7 كلو

 افطع نوآلا ديدشت و

 ةحىو قلاخالناىلع

 ترج ) ةيلصصو ناو

 طبر ىلع ىلاعت هنداع
 الثم عبشلاك ( تابيسملا

 5 تت
 دنع عيسشلا قلاع

 الاس فاس لكل
 كسمتلا ىئا ( ثيثتلاف)

 اهتلوازمو (بابسالاب)
 اذه ىلع ) رهاظلاب

 ةعم ىا «( داقتعالا

 «لكوتلا اذه ضقانبال)
 «(ةنوظلا) ففرعال

 تالماعملانعكىف نوكيام اهنم دارملاناب درو اهيف رفاكلا لوق لبشبالو تانايدلا

 هداقتعانهو بجودنم ىلءف رفاكلاب بيبطتلا نع عنملا نم حم اشملا ضعب نع لقنامو

 بوجوب ارعشم نيدلاداعمالك رهاظ ناك امل ىثحلا لاق # لوقا 4 فنصلالاق
 ىلاعت هللارما دقو لكوتال طرش هكرتناىلع ءانب امهلاثماو ةيقرلاو ىعلا كرت

 ةلزلاو طبملا عتب الثل هدارم فنصملانيب حابمكلذ لاثما ناعم هناتكىف لكوتلاب
 حابع سيل هناف تايمثولا نمىهىتلا ةريطلاب لكشم حابم كلذ لاثماناعم هلوقلوقا

 طرمشف مودواأ اماو هلو د_نع *« لكوتلاب ه8 ىدامعلا لوصف #4 هدارم
 موهوملافالخ لكوتل اضقانم سيل هلعفذ هلوق دنعو هرخآىلا هكرت لكوتلا

 وهو نبيع #4 ضرف * لكوتلاىا # هلصا ذادلاك #9 اموهفموا امرتلاو ةقباطم
 ىلاعتهللاالا © ةيودالاكه# ”ىثشىف رثؤمالو و دوجولاىف 6 قااخ النا دقتعينا

 6# بابسالاب تابيسملا طبر ىلع ىلاعت هتدام ترج هناو ىلاعت هنمالا سيل ءافشلاف

 ةرارةلرانلاكىلاعت هللاوه ىق:ةمللا رثؤملانوكيناىلع ةيلقع ةرثؤمنوكتزا نودب

 ضقانبال داقتعالا اذ_هىلع وه ةيداعلا # بابسالابثيشتلاف لف لكالل عبشلاو

 الرا وق ةلامكل اضفاتمناو لكوتلا لصاوه ىذلا ضرفلا 8 اذه
 موأو © ةعوطقةلاك6 ةموهوموا ةنونظم وه قمعتلالاسنونظملاق>ىفو اقلطم

 نونظملاف ءاودلانم ءافشلانا دقتعال ب 8ي ىلاعت هللا نم ريثآتلا نوكىا هي اذهدقتعي

 رفكفوخ هيف لب ذئنيح واسم لكلاذا موه وم اك« اضيا لكوتلا اذهل ضقانم نقيتملا لب

 رهكف هئاذب ارثؤمهنوك دقتعانا ليق ةيعابطلاو ةيرهدلاك ةيقلاخلاىف اكرش هنوكل

 داقتعالاف لكوتلالاكاما وهل مأت ءادتا ىلاعتدتلا وهرث ملاذا قسفف هيف ىللاعت هلعجي ناو

 ةياغلاو ىوصقلا باط ه*“ ءاصقتسا الب ىلاعت هللا ىلع ف لكوتلا نم ه« لاكتالاو

 | ةمالو) رثؤمالو قلاخالىا (اذه دقتعي اواو هلاك ةموهوملا ىف لب «ةموهومواإ بابسالا تناك

 ١ هلال (اضيا لكوتلا اذهل ضقانم ) داقتعالا كلذف (نقبتملا]ب نونظملاف ءاودلا نم ءافشلانا دقتعا لبا ىلاعت هريغ

 هتاذب هريثأت دقتعانا اذه «هللا ريغ قلاخ نم له +ىلاعت هللا لاق رفك كالذو هللاالا,رثؤمال ناي مع اف هريغل ريث "ال لع

 14 لكوتلا لاك اماو ) ماك الدا هذ هلريثأتالو هدنع هلا قالاو قسفف هيف ثاذ 0 هللا لعجت دقتعا ناو

 1 ءاصقتسا ]لب ىلاعت هللا ىلع ) بلطلاب ىا 6« لاكتالاو داتعالاف ١ هناك“ ىلوملا ىلا ضيوقتلاو



 (اذهف) هيلع اداقعاو هيلا انوكرال ةيهلالا ةمكعلل هلواز 8 اهنم لواز نا لب ( بابسالا ةظحالمىف قمنالا

 (موهوملا ببسلاب) كسمتلاىا 6 ثبشنلا هضقانب ) نيقيلاقدص هي مه زقوح نم هذال ( بحسم ١ لايكلا |
 هللا ىلع داقعالا فءضي نا ىلا # بابسالا ةظحالمىف و لغوت * قمالو.» ||

 ىدامعلا لوصف مسقتنا مزليف « وركم لب بحسم نيل كلذناف لهش وا لاح

 دوروا *# بسم اذه 88 ىئئالاك ماسقالا لخادتل .مزاتسموا صاحي سيلاما

 بدنلا ىا بابمالا اذهف نللا ريثأت عم لسو ةيلع ىلاعت .هللاىلص هنع ةلاج
 فنصملا مالكو ىدامملا لوصف مالكىنعا امهلوطعم نيمالكلا نيذهل ةحشنلاك

 ةدارعسالا ىف ه«موهوملا بدسلاب 8 كسلا # ثيشتلاهضقانب 8# لوقا هلو

 قزرلاو ىعلا رف 8 تفرعاك لكوتلا لصا ىفالو زاودلا لصاىال اهمدعو |

 لصال هيفانت مدعل © بجاوال قه لامكلل « بمتسم 3 موهوملانم © امهلاثماو
 انه بولطملانا ال نكل فنصملا دارمىلع مالكلاوه اذهلوقامث +لكوتلا |
 بطلا اهنمو اناس هلوقنم ,هفامىلع هيلا بودنم بطلا لكىا ةيلكلا ةبجوملاوه |

 همالك را هلو رهاظ ذا الائوح ا هدّضو ارهاظ هده قت ةيدامعلا نم موهفللاو

 مهشبو هيلا ايودنم سيل بطلا ضءب ةيزملا ةبلاسلاوه هلءفنم لضفا نوكيدقلب |

 | نوكك هيلكلا ةبجومللدض اذ_هف هيلا بودنم بطلا ضءب الاتحا لوقلا اذهنم |

 لقنىلاض رعتالو روذحلا اذهعفد فنصملاىلع بجاولاف اهضيقن ةيزملا ةبلاسلا 1

 سيلوهو موهوملاكرتبابهتسا ديفيامتاهرخآىلاهدارملوقاهلوقاماو +ىدامعلا مالك |

 ىدامملال وق لمينا هةيقعت نالعل بولطماوهو نوذظملالهف بابح#اال بولطع َ

 لقاال لماكلا لكوتال عمابجلاو هل عما لب لماكلا لكوتلاىا لكوتلل اضقانم سيل هلعفف
 ةيدش موقلا ع رصتوا عراشلا ةهج نم ةينونظم كلذ ةنيرق لعجيو بارسالا نم ا

 كلا نوكيدقف ضراوعلا دنعاماو ضراوعلاو عناوملا نع الخ اذا اذه بطلا ||

 ناتسب فلاقإ# بيرق مدعالو ضراعتالف كرتلا بناحىف نوكي بدنلاى١ لضفا ظ
 كلذنا خال اهتحاباو ىوادتلاو ىعلاو قرلا زاوج تابثا هلصاح #نيفراعلا 0

 بدنلا ةحايالاو زاوطا نم مزليالو بطلا ةيديوه ىذلا بولطملا لصاي سعال ظ

 قرلاىفمالكلاو همامالبولطملا ءزج تابثا دارملاف بدنلاءزج زاوملا لاش ناالا

 نعباوج ىلا لاقو +ماقماة نسانم كلاوف امهنعمت عمهظفاب لوقتملا مامتال ىعلاو ظ ْ

 بولاطملاىلا ةيسنلاب ىنعبالاع لاغتشاىرت ايوهفةيقرلا زاوحن هلوقىلعدراو لاؤس ['

 « ىهنلافتدروىتلا رابخالااما وف هلجال ليوطتلا اذه نسح الف ىلفطتلااماولوالا

 ةحارصلا ىلع قرلاىف لوقا ىترلاو ىوادتلا نعىا ةيشاملا ىف فنصملا نع لقت

 ءافتكالا وحن ىلع مالكلاف ىعلا اذكو ةراشالا ىلع نوكي نا نكمي ىوادَتلَو ا
 ىل اه هللا ىلص ىنلا نا هنع ىلا عئ هللا ىذررراج ىورامىلا ىربالا ةخويسذم اهنافو»

 اهبنوقرب ةيقر مزح نب ورم ف لها * لآ دنع ناكو قرلا نع ىهن ملسو هيلع |

 نونظملا و نقشلا ببسلا ال

 ىلا ف) ةيشاطلا ىفاك

 6 امهلاثماو قرلاو
 ( يسم ٌاَعْلا قيلعتك
 لكروتال اهتنلاغ

 مدعل ( بجاو ال )
 مْ * باميالا ىذنقم

 اط سشب لاح قرلانارلعا

 ىلع لامتشالا مدع
 لثم ع سشلا فلاخام

 ىلاعت هلللا ريغب ماسقالا
 ريغلا ظافلالا ىلعو
 لم ىناعملا ةموهفملا

 ةيشاح ىفاك ايهارمث ايهآ
 ( لاق ) هداز هجاوخ

 ناتسبىف ) ثيااوناىا
 رابخالااماو (نيفراعلا
 ©: ىهنلا ق تدرو ىلا

 لصاو قرلاو ىعلانع

 باوج اذه مرتلا ىهنلا
 دراو ردم لاؤس نع

 ةيقرلا زاوجب هلوق ىلع
 اماو هلوه هنع باحأ

 هما نك ناسالا

 اسهناف )) هداز هجاوخ

 اهب لمعاالف © ةخوسنم

 مب قرلا ىلع ةلومخ وا

 لامحال هانعم فرعيال
 نم ىلعوا ارفكأ ةناوك

 ءافثلا اهريثأت دقتعا
 6 ىلا ىرألا جاايعس
 نع «ىورام) اه“

 دنع ناكو قرلا نع ىهن مسو هيلع ىلاعتدللا لص ىنلانا) (ل ؛؟ ةقيرب) ( هنع ىلا مت هللا ىض ر)هللادبعن (رباح)
 اهبنوقرب ةيقر) بهاوملايف اك ءازلا نوكسو ةلمملا حن مزحو راج مهنم راصنالانم نطبوه ( مزحنب ورملا



 رلابىا (هبىرااملاقفىقرلا نعتيهن كنااولاق وآل تبق ر(هيلعاوض رعف سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا اوناف برقعلا نه
 الع قلطملا ىهنال حسان اذهف قرلاهنمو ناكمعا ىاب (لعفيلف ءاخا عفن, ناركتم عاطتسانمإ)ل اهنع اعنمىا (اسأب)
 لالوسدإ لاقف 0 هيلع ىملاهت هللا ىلص ىنلا ىلا ل جر ءاحلاق 3 هنع ىلاعت هللا ىذر ةريرهىنانعو تبهاوملا فك

 لاهلك تاماتلا هللا تامأكب ذوعا تيسما نيح تلقوا كنااما مالسلاه يلع لاقف ةحرابلا ىنتغدل برقع نم تيقل
 ارضي ل تام ثالث ىسمي نيحلاق نم ىذمرتلا نع ىرخا ةياورىفو « ىلاعت هللا ءاش نا كرضي مل قاخام شنه
 ييدح اذه لاقو اعجو اهلدجن ملف مهنم ةيراح تغدلف ةليل لك نولوشب انلها ناكف ليهس لاق ةليللا كالت م
 نبالاق برقع هغدلت مل نيملاعلا ىف حون ىلع مالس ىسع نيح لاق نمنا ىنغلب لاق بيبسملا نب ديعس نعو نمسح

 لاروبنا ىدوأ دب الاءذه ًارقيلف برقع هتغدلوا ةيح هتشهنف ناسنالا غدلاذا نولوش علا لها نم الاجر تمعس
 ب نامعنع هللادج راسم ىورو + ه4 ]قؤ- ناويملا ةابح فاك نيملاعلابر هللا ناس واهلوح نمو رانلا ىف نم
 ىلاعت هللا ىذ رصصاعلا ىبا

 ىذلا ىلع كد عض هنع

 لقو كدسج نم لأي
 عبس لقو انالث هللا مسي

 هيردقو هللايذوعاتا مه

 | قرلا نعتيهنكنا اولاقو هياع.اوض رعف لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا 0
 « ىهنلا نا لمح و لعفيلف ءاخلا عفن نا مكنم عاطتسا نم اسي لف نآلا «هبىرااملاقف
 نم هريثأت «ءاودلاف ةيفاعلا# دقتعي «ىرب ىذلا# ىقرلا# نع قباسلا ف
 ءاودلا و ىلاعت هللا نم ةيفاعلا نافع اذااماو *ىلاعت هللان ود ءاودلا سفن © هسفن

 نم ىا دحاام رش نم

 ىا رذاحاو دوحولا

 ةيقرلاهذهو هللا فاخا

 اهلعف لب هب ةصتخم نكي مل

 نباىفاك مهسفناب ةباحتلا
 *قراشملا حرش ىف كلما

 ىرلا ةلونلاو متاقلاو قرلانع ىهنثيدح حرشىف ىوانملالاق «هبسأبال بدس
 ةناعتسالاو نيطايشلا ركذو هللاركذ نم بكرب امونللا ريخ“نم معزبام ىهنملا
 ن الاق+ة سمر يغ م دق راج ءاعمالاب و نارقلاب ةيقرلااماو* ممتد م ذوءتلاو مهنم

 : نيتلا

 عزف كلذ نعال ءافشلال صح راربالا ناسل ىلعزا ىتاحورلا بطلاوه قرلا اذه
 | الام ىلع لقشي ل نا زئاج قرلا ىثحمالاق ءاصخم ىهتتا ىتام-جا بطلا ىلا سانلا
 || ايها ذو .ايه[لثم قاعملا .ةموهفملازيغلا, :ظافلالا و .ىلاعتءريغب. ماسقالاك امرشز وحي

 نسلا نمو ةعرشلاىفو

 بلطي ىا ىئشنسي نا
 ءامدلاو ركذلاب ءافشلا

 أرقيونآرقلاو ةالصلاو
 الاروع د هاف
 اثفن هسفن ىلع اه© ثفنيف

 لكل ءافش ةحافلا ىقف

 ةيفاعلا ليحمن .اهيفو ءاد

 || (يتب) - عجولاعضومىلعو ةدحاو ةىمدند عيجج ىلعاهب مع وبتكيواهبيج ف تعض ووا ضيرملااهالتاذا
 هللا نذاب ضإ 1 رب كتالذل مف اذاف ىفاعلا تناف فاع مهللا ىفاكلا تناففك | مهللا ىفاشلا تناف فشا م«ال!لوشبوتا م ثا

 ضيرملا لغو رهاط ءامتيحم و رهاط ءاناىفتبتك اذاولاق + ىيمتلا عشنا نآ رقلا صاوخ ىف اذكهلجا رضضح ملامىلاعت
 هللانذاب نكس اناقفخوا افيجر وا اكش وا ابلقت هبلقىف دحينم ءاملا هذهنم برش اذافىلاعت هللانذاب فوع ههجو اهب

 عهسام ظفحو هتدالب ثلاث ديلبلا ءاملا كالذ برشو درو ءامع تدحمو جاجز ءانا ف كسمب ترك | هلأ هنعلازو:

 ىهتنا عجولا اهدواعي ملو اهأربا ةعيجولا نزالا ىف رطقو درو نهدب تيحمو فيظن رهاط ءانا ىف تبنك اذاو
 ءاودلا سفن نم ىا ( هسفن نم ءاودلا ىف ةيفاعلا] دقتعيو «(ىريىذلا) قرلا (نعىهنلاناز هبلاان رشا ك (لتكو)».

 هب سأب الف كل (ه.سأبال) ءافشال (ببس ءاودلا) نا (وىلاعت هللا نم ) ضرما ةلازاو «(ةيفاعلانأ فعاذااماو)

  رهاظلاف +ةيفوصلا تاقث ضءبوىلازغلاك هد نم ظافلالاهذه لثمذخانالوقا*

 مويقاي جايايهارششو ايهآىنعم ليقاك ءانعم ىلع مهعالطا لج ىلع ءانبذئنيح عنمال
 قرلاباوجىف لعفيلف هلوةنم افن آ ىوبنلا ىمالامث هللادبع ليا ربج ىنعم لاّشبأك
 || قشتسينانسلانمو ةعرشلا ف لاقاضياو اناس بطلاب صتخادقو بذنلا نم لقاال
 ' لصاسف«بابلااذه فدصحتلا رابخالاتثكدقو ةحئافلاو نآرقلاو ءامدلاو ركذلاب
 | الاو مار ءانعم ممالاموا ىلاعتهريغ نم هريثأت دقتعاام ىقرلا نم ديرا نالاكشالا

 ةنطانولخدي نيذلا ثي دح ىف قرلاناىوونلا نعلمنو *كالذ ميش دقو ةنس وا بدنف



 7 0 30 0 ةشئامقرت ٌُ 5 اا ةيدورلل لاقركيابا ناأط ولا ا

 ناكمادنعاماو ةرورضلا دنع هيلا راصيامنا م* آلا ىلع للا نا قبنمالا مدعلشللم |

 لوسرلان ع ييرص لقنىلا حن“ ذلا نم عجرب امنا ناقتالا ىفلاق الفركذا قيفوتلا |[ ا

 داهجاال ولبن رسفملا ماوعلوقىلع دقعلال لاق ىناهكص نعوامالسلاو ةالصلا هيلع 00

 ًاريجال مظع ما حدنلانال مع راتإععم ةننيةضراعم الو لن ريغنم نيدهنجلا |
 ديالءاودلا قلطم ةحاباىا# ةحابالا ىفراثآلا تءاحدقو# حالو ةرورضالب هيلع

 | ىلع لب كلذك سيلاهءوقو عضاومىفرهاظلاو راث آلا ىف ةحابالاظفلب عيرصتلا نم

 بدنلاىلعلدب وهوهرخآىلا ه«ىربالا» هلوقلدنو مستلاه ديد لش ول |

 هتاوزغنمةوزغ دحام ونح رجامل سو هيلع ىلاعتدللا ىبص ىبنلا ناله لمأتفةنسلاوا |

 ىنلا مع ةزج- ءادهشلا ديس مهنم ةباععلانم ريثك اهف دهشت-امالسلاو ةالصلا هيلع |

 مظعب هحرجإ#ل ءاودلا نم «ىوادإ# مهنعىلاعت هللاىضرو مالسلاو ةالصلاهيلع 8
 ك.سمافح را لحمد سكوهقرحا ريصح هاوادهنا فورعملا ليق همد عطقيل ه6 ىلب دق

 كلذك ناكواهناىلع ديعبةلزلا لاق >اوهلعفىف لصالاوهو ه.ىدتقة نس هلعفومدلا

 عجرباللصالا فالخ صاومللانم هنوك لاقحاو ريكنالب ةياورلانع عنمو هبنل

 هيلع ىلاعت هللاىبص لوسرال اورصن نيذلا «راصنالا نم الجر نا ىورو## هيلا

 ىلع# رو ةنيدملا لها نم مهئادعا عمدب راحلاولاومالاو رايدلابنيرجاهملاو سدا

 ةايطا قع وهوا ديلاف قرعوهو سوماقلانع لبق # هلع ا ىف#» لوعفملا ةغيص |

 ىنلا © لجرااىا هب مافؤ# ضي ع لصن رباك :*# صقشم وه لالا قرع لشنالو
 ريغصلا عمال فلاق+هبر وأم ىكلانا تيئفرانلاب «ىوكف مسو هيلع ىلاعتهنلا لص

 هريغب هنع ىنغتسا ناهب زنتىهن ىوانملا لاقو ىلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاىمن

 نجح رلاش رع هتومب زتها ىذلاذاعم نب دعس ىنلاىوك دقفهركيالف هنيعت دنعاماو

 نوكي نا ملسنإال 11 ودعس لثم نادقتعا نمو ةحالا ارقا فن صوفا بعكنب ىباو
 اماو * ىهتنا ىبطرقلا هركذ اي أطخا دقف ىنلا مهفصو نيذلا افلا نيعبسلا ند
 ل 09 نيصح نب نارع ىلع - تناك اللا" نأ دعس نب م جرخا 1

 ىلاعتهللا ىبص ىلا نا ىور و8 ريغلا ناكمال هلعلف هيلاداع را مبلستلا عطقنا

 ثالثنيتذعملا أرةىا ىلا لاق#نيتذعملابإ هريغوا هسفن قري ناك سو هيلع
 «هيفراث الاول تاق الان م ”ىرباذه لعفنم لاقفهندب عيج ىلع حسم مث تاره
 نصل اكثيداحالا بتكىف ركذاك# ىصخ نا نهزكا# هتبقرو ىنلا ىوادنىا
 ةئامثس دحق انهرك ذو لعتملا ميلعت ىف هيلا ليا ىذلا ىوبنلا بطلاو نيصملا

 هللاىبص ىبنلانا ىربالا

 مابع جالس و يلع ىلاعت
 لبا هيلوا مغب (دحا
 هيوزغ ىف ىا فورعملا
 ىثبللا ثق نبا هحراجو

 مظعب هحرج ىواد
 هلا فوزعلا ( لبدنف
 در مص اراد

 حرجلا لم هب سيكو
 َدقارحلا لعل ومدلا كسماف
 يظعلاو مدلا كاسمال
 بهاوملا فاكح رجا ظعل

 نم الجر نا ىرو )
 ندعس وهو ( راصنالا

 هنع ىلاعت هللا ىذر ذاعم

 عفا ( هلع اى ىر )

 قرع هيناث نوكسو هلوا
 1 عارذلا ََق

 نصقشم ( صقشم )
 هيئات نوكسو هلوا سكب
 ض ول اطامهثلا تف و
 ؤه ضارلاو لاضنلا نم

 كالذ ناكو اضيا هئقْنا

 هب مافإ قدنملا ةعقو ىف
 سلال راض كل
 لَو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هيل مسان اذهف (ى وكف

 ىنلانا ىروز ىكلانع

 مشو هيلع ىلاعت هللا ىبص

 برضي بابن 026 رك

 سيكي ©( نيتذوعملاب )
 ذيوعتلا داتساو واؤلا

 يابا ىاتسالا نم: انيهنلا
 ثبزالثنيتذ وعملا أرق. ىا

 عجب لم جسوم تالنج
 ىصخ نان نمزرك )بابل اذه ىف ىا( هيف راث .الاو).دازهجا وخةيشاح ىفاكتاف 5 نه أر باذه لعف نم مالسلا هي اع لاقف هندي '



 ل
 أ

 أ و هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر تيأرف اديدش اضرم ىدلو ضرم هللادج-ر ىريشقلا مساقلاوبا لاقو (ىهتنا
 1ظئ| تولتو تهبةاف اهفرعاالتلقف ءافشلا تانآنم تنا ناو ىللاقف ىدلو لاح تلق كيءاحام ىللاقف مانملاىف

 أطيشلانم هللاب ذوعا اذهىهو نأرقلاْنم روس تسىف ىه اذاف اهتمجوالا ءافش اهيف ةيآب ترم اف فيرعثلا
 ؟؟نينمومأل ةجارو ىدهو «رودصلاىف امل ءافشو +نينمؤمموق رود ص فشيو «يحرلا نجلا هللامسب مجرلا

 هام نآرقلا نم لزننو «نوركفش موقل ةايآل كلذىف نا سانلل ءافش هيف هناولا فلتمم بارش اهنوطب نم جرخ

 اهجرر ىريشقلا لاق + ءافشو ىده اونمآ نيذال وه لق « نيفشي وهف تضرم اذاو + نينمؤملل ةجررو ءافش
 هللا نا سو هيلع هللا ىلص لاقو + همالك انهىلا لاحنثنم طشنا امتاكف ىدلو اهتيقسو ءامب اهتو#و حدة ىف ايتتك

 أد لعلنا مالسلا هيلع لاقو * مارحن اووادتتالو اووادنق ءاود ءاد لكل لعجو ءاودلاو ءادلا لزنا ىلاعت

 ئىورو + ةفيرشلا ثيداحالا نمكلذ ريغىلا مرهلاوهودحاو ءادريغ ىلاعت هللانذاب ”ىرب ءاودلا بيصا اذافءاود
 اًقو هتلع اوفرعو لّئارسا اون. -ه4؟4]- هياع لخدف ةلع لتعا مالسلاهيلعىسوهناتايلئارسالاىف نا
 0 دكا تراك ول

 كيسفقن دحا هلا و هيلع اعث هللا, ص ىلا اهنع لات هلا 22
 ىلع هسفنا قيرنم ريع مدح للا يدنا رص ىلا نع .اهنع ىلاعت هللاكطر د ىراساال لاك
 38 3 0 0 هنماهب 57 9 3 اهعضب 3 ةبايسلا ةعيصأ تلال لات ها يان

 ؛ ىنشي ةقيرب 1 لاح لوهبو ليلعلا وا حوردملا ٠ هل اولاقف ةلملا هيلع

 ةّقيرلاو اهنقرا ةصاخ ةنيدملا ضرا ليةوضرالا ةلج روهجللالاق انيرنذاب انيقس || " ا

 00 اكل دعاك م ىئادعنامت و ناتسبلا مالك «ىهتا قررلا نم لقا || فورعم ةلعلا هذه ءاود
 كلك هدارم رع هلصاح هيلع لاكشالا نم قبسام ىلا ةراشا فئصلا نم || 4. ىوادت انأو .بزحم
 ىلكب سيل موهوملا نم © هنم-ق ىفوا هتاذىف نسحالاماف ميسقتلا لسحضب نليح أ ىوادنا ال لاقف ارب

 || هنوكلفىا هيا ذلف » امرشوا ةبرحن #4 نقيثملا نم لب نونظملا نم نوكي دق لب هللاجواف ةلعلا هبت مادف
 || دعطق منصف دمت رح «مسملابط عرسشلا ف «اؤط رهاظلا وه اي نقيتلانم || ىلالجو ىتزعب هيلا
 ٠ «ددألا ىلا م 0 ١ قرا ادب عطف ني وفاقلا 1 ودلاب | ىوادت ىتح كئراال

 ه0 يت يس جبسم

 1 لد.الفداح لب رئاوتع 10 اوومحاو اوعطقاف سو هيلع ىلاعت هللا لص 7

 ا ,دذلا نوذي نأ ىلع هيف عاجج الا ءامداو عطقلاىل 00 ك1 ر ط5 دما كلاذدنس كندا نودي نأ ,]ه هذ عاجألا ءامذاو مطقلا اع

 هووادتف مترك ذاب ىنوواد

 سجواف هللا نذأب أربف
 ا 21 موهوملا نم 0 2 00 2 نيالا 31 3 دنع 0

 ١ فالتخا مارحوه لبو ةبقرلاو ىعل ىا 6 هذ رقك ف هلوقل لدب لب «زاوملا ىمكح لطبن نا در انا

 ١ «(هنوكف) قؤوتلاىف اك ءايشالا ىف عفانملاو ريقاقءلا عدوا نم ىلع ىسوماي كلكوتب

 "هلوق نم سثملاةروس رخآ أرتاو هيلع كدب عضف كسأر عدصناذا هنع ىلاعتهللاىذر ىلعل مالسلا هيلع لاقو *

 . "ديعض و رمشملا ةروسرخآ مو هيلعهللا لص ىنلا أرق الهنا ىورو +ةروسلارخآآ ىلاودالا هلال ىذلا هللاوهىلاعت
 هللا لوسر نع تمس اهنعىلاعت هللاىذر ةشئامنعو * توملاىا ماسلاالا ءاد لك نم ءافش هنا لاقو هسأر. ىلع
 ' مالسالا ةعرش ح رش ىف كَنيملاظلا نم تنك ى نا كناح “تام ثالث لقيلف مقس وا مغ وامه د>|باصااذا ِس و هيلع هللا ىبص

 سيل) ءافثلل(موهوملا) ببسلا( ن٠ ىلا )ىداهعلا ل وصفلا بحاص وه ودّدع نه(دعنا) لاق مثل ىوبنلا بط نعالقن
 ' (1ذلف نقبتملا)بد-ل'نملب)ضامالااهب بيطي ىتلاة يب ودالاك (نونظملا) بيسلا (نءإل ىلا (نوكيدق لب ىلكب
 ٠ مدلاف زن (ىضشالئثا ق 0 عطقىف)مدلل عطقلا نيتلمملاب (م.ملاب) لوعفلل ءانبلاب (سما) نقيتملا ن٠ هنوكلىا

 ٠ ىعلاىا «هشرق ناو زاو+ا,هوب موهوملا نءر) ”ىثلاب مأشتلاىا (ريطتلادعو كالهلا ىلا ) مسح نا هنم

 3 وعفللءانبلاب («فاتخا) ىلاعتهللاب نظلا ءوس نم هيفامل (مارح)ريطتلا ا «وهلبإ كلذك سيلو نيموهوملا قرلاو ..



 - ا

 حايصل مج رف رفسلاىلا جرخوا ضيرا!توم لجر لاقف ريطلا تحاص ةيزازبلا ||

 ىلع هلال ىتفملا ةدع نع لقناك مدالا وهو ال ليو مهضعل دنع رفك قعقعلا ْ

 ةماه الو ةريطالو ىودعال ون ةريثك ةريطلا عنم ىف ثيداحالاو لؤافتلا هجو

 بجاوالو# ضرف سيل بطلان ا رهظف# ءكرش ةريطلا وو لوغالو رفصالو

 بيصا اذاف ءاود ءاد لكل ثيداحالا نم قبس دقو ©« اندنع بحسم وه لبو

 ءاودلا بابسا هيف سم حرسشىف ىوونلانع *ىلاعت هللا نذاب ”ىرب ءادلا ءاود ٍ

 ثيداحالا هذهىف ىذاقلالاق +فامللاةماعو فاسلا روهجو انباهصا بهذموهو

 نال ةيفوصلا ةالفك ىوادتلا ىركتلل درو هابه“او هزاوجو بطلا لع ةمص

 هلثمو ثيداحالا هذهب جك و «مللا ردق نم ىوادتلاو ىلاعت هللاوه لكلا لعاف |

 لتاقلا ىلع ةيدلاو صاصقلاو ةكلهتلا نع بنميلاو رافكلا لاتقو ءاءدلاب سمالا ||

 ءايحالاىف ىلاعت هللاد-ر ىلازغلالاقو# رخأتالو مدقتال دحاو لجالا نا عم أ

 نكلافن 1 اندنع ظفل ةدئاف ىلا ةراشا اذه لعل «ةيافك ضرف 8بطلاىا «هلا |]
 لقو# عب رفتا# ةياخراتتلا فاك ةيفنأاىا اضيا اندنعكالذك هنوك اهباس تمع# دق ||

 تالداجماهذهب مالكلاوةجراخ ضراوعءبالاة دوه اهلك ةيعرشلامولعلا ءايحالا نع |

 نكي ملو نيدلاب ةقلعتم ريغو تاهرت اهرثكا ىتلا تالاقملا لقنو تابغاشملاو

 عفدل ةيافكلا ضورف نم ناك ةرورضلا مك ن الاف عدبلا نف لوالا رمل أ

 باس او+نادالاءاةبةجامل بطلاك 0 ا ريغلا مولعلا وب مص اخ عدتبم ْ

 ةحاللا تامانصلا لوصا راسو ةكايمللاو ةحالقلاو ثيراوملا ةعتشو تال

 الثم بطلاو باسملا قئاقدف قمتلا اماو+ ةيافكلا ضورف نف اضيا ةينبلا هانا
 حابماماوهتاسيبلتلاو ةذبعشلا اعو ناىملطلاو رحمااكةمومذموا ةيضرفالةليضفف |

 ةسدئهلافةفسلفلااماو * ءارحمىرامو خيراوتلاو اهبف فذسال ىتلا راعشالا لعك |

 مالكلا ف لخاد قطنملاو +ةمومذممولعىلا زوايا فيخاذاالا ناحابم باساحاو |

 تايعيبطلاوةعدب وا رفك امافقفاونالامو مالكلا ىف لخاد عرسال قفاوهوهاذتايهلالاو

 ءايطالا رظنن هيبشف ماسجالا لاو>ا!نعثمح اهضعبو لهج" عرشال فلاح اهضعب

 هيلا عوجرلاب فرعي هليصقت مامبو اهاس ريشاك لالضلا ذقنم همالك هيلا برّشو

 لوصاوهقفلا وص او ب رعلا نا هلص احامءايحالا نع رك ذاملقنامدعب ةيئاخ راثتلا فو+

 ثيديالعو ديومتلاو ةءارقلازع اذكوهيافكلا ضورفنههقفلا ليصافتو ثيدملا
 فلاخلا مفد ةرورضلا:نامز ىف ةيافكض رفو فلسلا نامز ىف ةعدب مالكلاو ريسفتلاو

 باسنا اذكو ةدو# ريغ اهوحتو موكتلاإعو ناوماطلاو تاحيرينلاو رعشلالعو

 نذلاو + يلاعتهللالاق ةيادهلل ةمدقم ةدهاملابل صئامتاف ةفشاكملا م و +برعلا ظ

 نوكلاس || مهةيفوصلازا ابيشب تلغ لازغلل نق كا فو» انلبس مهيدهنل انيف اودهاج |

 . نعلق «.رغ وناطشاف .رع ذو لامت هيض ىلا ثألا ذبل «ارفك وكف

 حصالا و( ارفكهنوكىف)

 رك ذ ) ارفك سيل هلا

 رك ذو (هريغو ناضضات

 تاعشتخالا"تاحصتف
 جرخ اذا ل-جرلا نا
 حاصق رف_لا ىلا

 هرفسنم مدجرو قءقعلا
 مماثلا ضعب دنع رفكب

 ةماهلانا طي4!ىركذو

 لجر لاقف تحاص اذا

 لئاقلا رفكيضيرملات وع

 رهظف)ئهنا ضعبلادنع
 سيلا هلعىا(بطلانا
 ان دذع بم وه لب ض رش

 ىف هللادج-ر ىلازغلا لاو

 ( ةيافكض رفهناءانخالا
 هلعت ىلا ةجاملا موب



 6 كلالا غرف اذاف )

 ضرف نمل ىلاعت هللاىلا
 لك هب بطاخنا «نيعلا
 هانبلاب (دجوو) فلكم

 ضرفب موشي نم )لوعفلل
 نع جرخن 4 ةيافكلا
 دجوب ملوا ) هتدهع

 ضرف ىا ( هلصح
 ىا “ضيا ) ةيافكلا

 ءصا مف نيعلا ص رفلاك
 هيعومب ضرفلا ماقو
 كلاثسلل ىا » هذ 2

 ىلع لقا ءاشنا رايخلا)

 هعمام هب وككملا( :دابعلا

 ادلع تو كا زملا نم
 لعت (ىلعلبقا ءاشناو)
 ماذهف هيلا بودنلا لع)

 بودنملا ]علا ىلع هلابقا أ

 (لوالانم لضفا)) هيلا
 دكه لسا نقلا ىلا

 ىلع لوالا عفن روصقو
 هلةيعطقلا ةلداللو هلعاف
 ةنيحلا أ تاتكلا نم
 هلضفو ءاهقفلا لاوقاو
 دنع هيلع قفتم ذئيح

 ضعءب فااخو ءاهقفلا

 دود هفالخو داهذلا

 ةنسلاو باتكلاب هيلع

 عجول لب قرطلا نسحا مهتقيرطو ريسلا نسحا مهتريسو ةصاخ ىئاعت هللا قرطب
 مهتر يس نه أيش اوريغيل عرششلا رارسا ىلع نيفتاولا لعو ءامكل اة“ و ءالقعلا لع

 ةاكشم نم ةسداقم مهناكرح عيجج ناف الييس هيلا اود مل هنمريخ وهام هولدو

 ىلاعت هللاىوساع بلقلا ةراهط اهطرشلوا ةّعبرطىف لئاقلا لوب اذاف ةوبنلا

 لوطي كلذ ريغىلا هللاىف ءانفلا اهرخآو ىلاعت هللا ركذ. باقلا قارغتسا اهحاتفمو

 مكح نم مكحو لافت هللا زارسا نم رش نطابلا ع ثيدحا ىفو «اهركذي مالكلا

 نطابلا مع هحرشىف ىوانملالاق + ىلاعت هللادابع نم ءاشي نم بولقىف هفذق

 هيلع فاح هنم بيصن هلنكيملنم نيفراعلا ضعبلاقو *مولعلا تيان كلذوةفشاكملا

 ىلص هلوَش راشملا يملا علا وه اذهو هلهال هيلستو هقيدصتلاءانداو ةمئاملا وس

 ىو *+ىهتنا هللابةفرعملا لهاالا هلعلال نونكملاةئيهك اعلا نمنا سو هيلع ىلاعتهللا

 ٌدياقفكض رف هريغ عفنل هيلع دازامبو نيعض رف هنبدل هيلا جاتحامردقب لعلاءابشالا

 مولعو لمرلاو مهتلاو ةذبعشلاو ةفسلفلاعو بلقلا مكب ودنم هقفلاىف رحيتناو

 فخذمال ىتلا راعشالاو مارح ةلاطبلاو لزغلا نم نيدلوملاراعداو مارح نييعئابطلا

 | هءسأبال ةلبقلاو ةالصلا تيقاوم رعيام ردق ةصالملاىفو + رخآىلا حابم اهيف

 | نيعلا ضرفنم كلاسلا غرف اذاف هي اهبنارمو مولعلاتفرع اذاف مارح ةدايزلاو

 | ريغلانم ةيافكلا ضرف لصح نم *« دجوب موا ةيافكلا ضرفب موقينم دجوو
 | لبقا ءاشنا رايها هلف # نيعلا ضرفك  اضيا 8 ةيافكلا ضرفىا « هلصخ

 | وهاك ءالوم ةعاطب اهتاقوا بعوتسيو اهاوس امع عطقنيو اهل غرفتيف © ةدابعلا ىلع

 | مهذا نب مهارباو ىر وثلانايفسك داهتجالا ةمرىلا نيلص اولا اسال دف وصتملا قيرط

 | ةفاكو نيدهتىلا راتخم وهاك قبساك # هيلا بودنملا علا ىلع ليقا ءاش ناو ف

 | 'ةيسنلاب رايتخالاو ليضفتلانبب ةافانمال *# لوالانم لضفا اذهف و رهاظلا ءالع

 | دا فالتخا كا +لضفلا ةنرىلا ةبسنلاب مهواناو لضفلا لصا ىلا

 | عيجذا ىناثلا نطابلالهاو»فصنملا هركذيسامل لوالا رهاظلا لها راتخاف+لمتلاوا

 || زيتكلو معلا ىلا راصيإال لمعلا ال ولف تارمثو مئات لامعالاو تامدق٠ مولعلا

 ]| ناكنف + ىعسامالا ناسنالل سيل ناو + وحف تايآالااما ثيداحالاو تايآلا نم

 | + نوبكي اوناكام ءازج + نولعي اوناكام ءازج ءاملاص العلمتلف هير ءاقلوجرإ
 | بات نمالا ٠ الوزن سودرفلا تانج مهل تناك تاملاصلا اولعو اونمآ نيذلانا

 | تيداحالااماو « هعفرب حاصلا لمعلا و بيطلا ءاكلا دعصي هيلا + اهلئاص لممو نمأو

 | هلعب هللادعفن مل ملاعةمايقلامون ايذع سانلادشاو :ثيدملا سج ىلع مالسالا ىئنب وكف

 | ردق ىلع اهومساثاو ىتج رب هنا اولخدا ةمايقلامون هدابعلهللال وقن نسملا نعو*

 || ىلازغلالاقو + اهريغو بوئذلانم بنذ لمالب ةنجلا بلط اضيا هنعو « مكلامعا
 || ةيلع ةلئسم فلا ةئام لجر ًارقولف ديلاب ذخأيال درجيازعلا ةيدلوا عباصتلاف

 (اهلعنو)



 لئسو هتوم دعب ماملاىف دينملائؤورو+لمتأابالا ىلامت:هللادج-رل ادعتسم نوكألا

 اههانمكر ناتمكر الا انعفنام ئناراشالا تينفو تارابعلا تحاط لاقف هلاحنع'أ]

 ان ئئراقلا لعالاتز «راثاالاو: ضاؤصنلازت رك ضاماو لامس الا او كلا
 هبلمعتئهبلطاو هيثدحتل علا بلطتال لاق ةقرافملانيح رضمللا نم ىموم ىصوتسا ||

 ةيسنلاب لمملاو لاني ةبسنلاءذ_هنا لعاو «هتعاطكيلع هللاسسب لاق ىعدتساو |

 ىتلاىه تاب آلاءذهىا 6 تايآآلا © امهب ىتانمل امهنم ضرفلاو امهنم لفنلاىلا |
 ةيبرعلا لها فاتخا«ركذيسامىه علا لضف ىلعةلادلا تايآآلا وا معلا لضف ىلع لدن |
 لصاوتاذ أدتبملا ذا ربخ فوذهناو أدتبم روكذملاضعب لاق نيهجولالمتحي اهف |

 معاو + لججا ليجج ربصوا ليج ربص ىرماىا+ليج- ريصف «ىلاعتهلوقىف اولقاك |
 لوالانم لضفا !ذهف هلوق هيلع لداكل معلا ىو معلا لضف وه بولطملا نا |||
 اهنفي لن لسا لمعلا لا ةيسنلاب ل هسقن ف رعلا لضفوه ةلدالانم موهفملاو ١

 بولطملا نوك ىعدي ناالا اضيا رهظيساك ضيا لمعلا ىلع لديلب ملعلاب صخال

 رهاظلا فالخواو ىفاضالا لضفلا ىلع لد, هجوىلع ةلدالا لوؤتوال ضفلا قلطم 1

 ةكل المل مهفامل 6# اهلكماعسالا مدآ ٍيعو و ةرقبلا نم ىلوالا ةرمشع ىدحا تايآآلا مت أ
 اوبجع مهيلع ةفيلخلا ل ضف «ةفيلخ ضرالا ف لعاح ىنا «ىلاعت هلوفنم أ]

 اليصفناباثو «نولعنالام اعاىنا « هلوقب.الاهجاالواىلاعت باحاو +اومظعتساو أ

 الام ىنعي ةفيلخلا لعببس مهيلع هلضف ناب ىلا عجار هلصاح» ءاعمالا مدآلع و +هلوشب ُ

 هفرشو علال ضف وهو دوصقملا ىلع لدف لاب هلا ودحيمنا ىلا لع مدآل ضف نولعي |

 هيسكبال ىلاعتهلضف ضع كلذنا ليقناف«هبناك لمعلا ىلا ةفاضالابال هسفنف نكل
 لعلا قلخ ىلع ميلعتلانوكو دانسالا رهاظ هيلعلدباك لضفلا رادموه ىذلا هاعتاو

 لضفلا فقو" ميلست دعبانلق«ةكثالملا ىلع ليضفتلا هجواف هلا راشيسأك ىرورضلا

 ءتملادادعتسا ىلع َهفقوتم علا ةضافانا اولاقلضفلا لوصح ىف لضافلا ةيلخدم ىلع

 دادعتسا ىلا جاتحم ةيلعافلا ةلعلا ريثأت اضيا اولاقاك هتهج نم هيقلتو ضيفلا لوبقل

 مالسسلا ىملع مهنمةفالملااب هتيقحاأ رهظبوبو هريسفن ىف دوء.لاوبا لاق +ةيلباقلا ةلعلا

 رعلا قلم ميلعتلا اذهمث +: داملات اي زملا ليصافت ةطاحال ةدعتسمريغ مهتلبج نال

 اهثاعساو اهصاوخو ءايشالا ةفرعم هعور ىف هناقلاو هبلقىف ماهلالاو ىرورضلا
 سابع نبانعو +ىواضبلا فاكاهنالآ ةيفيكو تاءانصلا نيناوقو مولعلالوصاو
 ةفلاكملاتاغالافتاغالا عيمجت ليقةعصقلا تح 'ىث لكرسا هلغامهنع ىلاعت هللاىضر

 ليقو ةمايقلا موءىلا نوكيسو ناكام لك مساليقو هنعتيذخا امتااهلك هدالواىف

ٍ 

 امازتلا واانعط ةلولدملاتايمسلل ريضلا يةكتالملا ىلع رهض ع مثل# ”ىثشلك ةعنص
 بيبي( بيب بيبي ب ب بس بسب ص ص سا

 فلتخاو ,العلا ىز ”ىزتملاال لع ىضنقع لماعلا ملاعلا ىف سيتا م6 ١ - عازنلا لحمو مدعلا ةلزتع كالذل ناكت

 0 0 وعلا يع 0 دا ادب درو م1155 رك دي وقال 1 يب ا است 55553
 باتك فلات عمو ةنسةئام علا تأرقولو لمعلايالا هديفتال اهب لمعي مو اهلعتو"]

 ملاعلا اباذع دشا اما
 قسافلا لهاملاو قسافلا

 قسافلاملاعلانا حصالاو

 ةمر ىنداو اباذع دشا

 ملعيال نكس بل معي نمنال
 ارذع لهملا نكي ملذاو
 هدازهجاوخ ةشاح قاكأ

 ىا(تابآلا) بهاوملاو

 ةلادلا تاي آلا ىه هذه

 دقات كلا هل ضف لع
 هلوق ةرقبلاةروسىف اهنف
 ءاعسالا مدآ لعو) ىلاعت
 ةفرعم همحكلا ىا ( اهلك

 اهصاوخ وءايشالا تاوذ
 للملا لوصاو اهثاعماو

 ةيفيكوتامانسصلانيناوةو

 ىنعي ىذاقلا فاو اهتالآ
 مدا سبلاابا ىلاعتهللا ع
 تايعسملاءامسا مالسلا ةيلع

 راصفتادوجوملاتاغلو

 اياتكو اظوفحم احول

 هايشالا تاوذب املاع انيبم

 اهصاوخ واهقناقح افرام
 لعو ميظع مه ادلخو

 هردق لعبال ثيح ميسج

 (مهض عمن ) ىلاعتدلناالا

 تا_عسحال هيف ريضلا

 انهض اهيلع لولدملا
 تايعسملا ءاعسا. ربدقتلاذا
 ةلالدل هيلا فاضملا فذسف

 ضوعو هيلع فاضلملا

 لغ:ثاوهلوقك ماللا هنع

 قيقحتلا مامتو ءابيش سأرلا
 ريضلا رك ديوىواضيبلا ىف ش

 مدآلضف رهظيل (ةكئالملاىل ١ نويمااىفاك هلاح هنمضراعلا ف رءياريغا *ىثلاراهظا ضرغااونب روكذملا ءالقمالابيلغت ٍ



 ٍإ
 يلا زيممت ةككاللل هناصم قمللا لاق ىنعي تاقولخملا ( ءالؤه ءامساب ) ىنوربخا ىا ( ىتوشننا لاقف ) مهروصتو
 |لضف ىلع ليلد هيفوركنم لعأو مرك أ قلخاالىنا (نيقداص متنكنا) ةفالملا مانع ,هروصق ىلع اهبنتو
 1 ايئالانا اضيا ليلدو ملال ثلا ثاذب هلضف زاهظا بجاولا ناكل علان فرشا “ىث دوجولا ف ناكول ذا
 لعب صن كنيظعب قيابالام لكن ع اهبزنت كهزننىا: (كناصس اولاقإ ناب ,هزمع اورهظا مذ ةكتالملازم لضفا
 كيلا انين ىنعي هبانتمملاام اع ىا هيك مو١ زيه ( انتلعام الا ) 'ىثب 6 انليعال ) ةفاضالا مزاللا ردصملا

 تنا كنار انتلاقم نم

 ”ىث لع 6 ملعلا
 كرما ىف ( مييكملا 2(

 ةفيلخ لمعت كعنصو
 انم الدب ضرالا ىف

 وهريكملاو اهلعت نيكحل

 ىلع مكحيو لعفب ىذلا
 ريسسفن ىف اك هلع قفو
 تفّرعا امل مث *نويعلا

 مهرو_صقب ةكذ الملا

 هللاىلا [علا تضوفو

 مداىلا ةبوتلا تلصوو

 © لاق.) مالسلا هيلع

 ىلاعتو كرات قملا هل

 مهربخا ىا(مهشنا مدآاي)
 ءامعساب ىا ( مهثاعساب )
 كالضف رهظيلت ادوجوملا

 اوفرسف مهنيباهف كف رشو
 ةفال_غل  كقاسقحساب
 لاك ىلع هب ازولدتسي و

 الظ) ىتعنص عيدنو ىنردق

 مهربسخأ لعا )»ع مهنا

 نع ربخاو ( مهئاعاب)
 لكالا لحامو اهءفانم

 ( لاق ) اهنم مرحبامو
 هلعأ ارب رقت ىلاعت هللاىا

 | 4قوتدنالاقق» راهظالا ضرعلا ىنعمليق روكذلابناجاذكو ءالقعلا بيلغتهيفو

 | اودقتعا اهف هل انيك ةروسب اونآف ىناو زيحتثا مالا ءالؤه ءامسابإ ىنوربخا
 | ىلواف مهنم عا هنانم مدآل ةفالحلا راثا ةمكملا راهظاو ةفالحلا مهتاقصتسا نم

 | نكل علا ىلا جاتحم ةفالخلا هيضتةث ىذلا فرصتلاو ريبدتلا نال مهنم ةفالخلاب

 || طارشالامدعون هنامز ل ضفان وكينا ةفيلخللا ىف طّرشيالهنا قا لها بهذم لكشب

 | ةفيللتا نم ةفالثلل ءاقحا مكنا داقتعا ىف * نيقداص متتكنا # ةيولوالا ىفانبال

 مهزحمب فاريعا «اشتلغام الا انل لعال كنادعس اولاقؤ# مهلاقم مزلام ىلع دوعوملا

 ىذلا ناسنالا لضفل نابو راسفتسا ]لب ضاررعا لاؤس سيل مهلا ؤسناب ناذاو

 ىلاعتةلاىلا هلكرعلا ضيوفتي بداللتاءارمو مهيلعدممأ ركشل راهظاو مهلعخ
 ثالعف لك 6# ميكحلا ف نواءثالام عا ىنا «ىلاعت هلوقل قيقحت هيف 4 ملعلاتنا كنا

 لمح هك ةلج نمو ةقالخلاب مدآ قاقحسإ لع ةلج نأ نوهصمو نكح ىلع

 غولب نع مهرصاقت اودرتعاو اهلغنع اوزعوىتلا ب رهثاعسابو مهربخاو مهلعا

 راهظالاو رابخالا ةعراسم ناذا ءافلا راثباىف # مئثواععاب مهلدنا الف #9 اهتم

 | ليصفتلادجو ىلع مدآربخن وك ناذيالوءاعمالا ناشب ةيانعلا لامك راعذالا عضوم
 || بيغرعاىنا هلاراصتت-اوىلاجالا باوملانم سمامل اريرقت «# مكل لفا ملألاقإ#
 | ىعاود نم هيف ملعا ىناركل لقاملا ليقهناك دوعسلاونا لاق «ضرالاو تاومملا
 | لعجتا كلوقنم «ن ودبناملعا وي هولنامىذلا اذهوهواهنم نولعتالام ةفالخلا

 (| ليقورفكلا سيلبامتكنم ««نوزكت متنك امو# ءامدلا كفسيواهيف دسف:نم اهيف
 | نالف اونب لمبقنف ربكتلا سيلبا متكوا انم لضفا اقلخ هللاقلخت نل مهلوق متكلا

 | ةيزموناسنالاف رش ىلعةلالد دب آلاىف اولاق دوعسلاو.الاقءدحاو لتاقلاوا ولنق

 نود واخ مياعتلا قالطا ناو ةفاللا طانم هناو ةدابعلا ىلع هلضفو علا

 ْ ءامكعال افالخ ةدايزلا لبقت مهتالاكو ةكئالملا مولع ناو ةيفيقوت تاغللا ناو ممل

 ]| نموؤهاضيا ةرقبلانم ةيئاثلا وىضاقلا نعلقن اذكو لعلابةكتالملا نم لضفامدآناو

 لمعلا ىلا ىدؤملا عفانلا معلاىواضببلا ف اك لمعلا ناقتاو علا قيقحت يةمكحلات وب

 7 (0)  امهفام لكو اهلها سو امهرس ىا (ضرالاو تاوعتلا بيغعأ ىنا مكللقاملأ) ىلذالا
 انبر سما عبطن ملقف مدا ةعاطب ميمانا نورئاذام ركل سيلبالاق نيح مكس اهث نورهظن ىذلاىا (نودبنام عاوز
 ىلع ل ضف ناو هنكلهال هيلعتلضف نلهلوقنمهسفنىفسيلبا ”سساىذلاوهونورستىذلاىا (ن وكت متنك اموال
 ل اوزعلاىا (ةمكحلا)طغي موىا (تؤينءو) اضيا ةرقبلاةروسىف ىلاءتهلوفاهنمو *نويعلا ريسفن فاك هنيصعال



| 

 'ئثنينا دحا ردشالذا ءايشالاهقلختىف هاكيرشال دحاوهنا هديحوتىلع هلا ||

 الم ةرخ ”الاريخوه وصقن.الو ديازتي اريخىا (اريثك اريخإ)ىطعاىا (ىنوادقف) ناطيشلا ياكم دف رملا ليف

 سوماقلا ىف لاق نويعلا ريسفت ىف أك لق ايندلا عاتم لق ٠ ىلاعت هلوقل ديازتيالو لّقبو صقن هلاو ايندلاري

 مالك|لكليقو عئارشلا عع هليقو ٠ همالك ىهتاليحنالاو نآرقلاو ةوبنلاو كملاوزعلاو لدعلا سسكلاب

 هباشنملا ليوأتىا (هليوأت لعيامو) نارمع لآ ةروسيف ىلاعت هلوق اهنمو + ناقتالا عم غلا ىه ليقوق حلا قفاإ

 0 ولاق: هقللا لبق ات ىلا نو دنع مهناف هدابع نم اون :كماوهيف اوتدثىا رعلاىف ١ وحس رنيذلا ىا(علا فن وح*ارلا وهلال

 معلا لضف لاك ىلع ةلالد هفو رعلا ىف نيدمارلا نمانال وب ميك 0 ]جس امهنع ىلاعت هللا ىط ر سابع نبا ناك

 ىه دهام نع نكل نيهجولا نيذه ىلع بيرقتلا مدع ىنخنال نيلالجلاىف 2

 نآرقلا احلا نحو ايفو ءاشالا ىتاعم ةترعم ىصلاندو هدتفلا لعلاو نآرقلا
 لصاح نزاحلا نعو+نيرسمفملا نع اذكو اههنع هللاىذر سابع نبانع اذكو همهفو

 داهشاليقو ىتدللا معلا ليقو لمءلاوه هيف ةباصالا لعلديف ةباصالاو علا لاوقالا

 نيب قرفملا رونلا ليقو ماهلالا دورولرسلادير#ليقو لاوحالا عيمج ىلع قالا
 معتتناو ليقو ليقو عرولال قو ةيشحلاا ليقو ةودنلا ليقو ساوس ولاو ماهلالا

 بولاطملاوهسفنب ملا لضن يلع ةلالدلف مسولو جحيولتلا نع ماك لامتحالا عم ةجالوهنا

 نارع لآىف ةئلاثلاو صقن.الو دبازتي ««اريثك اريخ ىتوا دقفإل لمتلا ىلع هلضف

 ىناوتو اونككنيذلا «لعلاف نوذءارلاو هللاالاه# هباشتملا هلي وأ وأ: معيام را

 هللانيب و هنيب ىوقتلا ةعبراب محمارلا ليقو هلعبنملا لعام لماعلاملاعلا .ثالام نعو ماعلا

 لعله سفن نيبوهنيب ةدهاملا وايدلا نيبو هنييدهزلاو قليلا نيب وهيب عضاوتلاو ىلاعت

 فو ولا مدع ىلع ناك ناو نيبهذما الك ىلع ىنعيالوا فق ولا ىلع ملعلا لضف ىلعاملالد

 نيفئازلاىلا ةبسنلاب مهحدم رهاظلا نكلو هحدم ماقملاذازثك الل فقول ناكوؤلبا

 ركذامو هي آلارخآىف هلوةنم قالطالا مهشدق من قالطالا ىلع لضفلا ىضتشالف

 حدم ىواضيبلالاقو انبر دنع نم لكىلئاقل هللانم ءانث نزال نع بابلالااولواالا

 لآيىف ةعبارلاو ةيآلاماما ىلوالاف هرخآ ىلا رظنلانسحو نهذلاةدوح نيمم#“ارالا

 ىنعمو هرابخا هللاةداهش ىنعمليق «ةكئالملاووهالاهلاالدلا هللادهش» اضيا نازيع
 ناسيك نبانعو+ ءاينالا # لعلااولواو مهرارقا نينموملا وةكئالملا ةداهشإ

 نعو *مالسن هللادبعلثم باتكلا لها ىنهؤم لتاقمنعو راصنالاو نيرجاهملا

 ىلعو ةشاطم ريخالا ىف حب رص 3 نينمؤملا ءالعىنعي ىلكلاو ىدسلا

 يقم »4 طسةلابامتاق هد ءافخ ل لوالاىلع نكل ةراشاوا ةسياقموا ةلالد قاوبلا

 لسا ده ورايا رق نموا دفا نم تك قمل لإ 11 لك بس 6 لدعلاب

 مهركذ ثيح هلهاو

 ةفرعم يف هعم قملا
 ىف ىف مهنركو هباشنملا

 هلوق ناكاذا اذهركذلا
 ىلع افطع نو“ارلاو
 بهذم وها ةلالطلا ةظفل

 دع اماو * نبرخأتملا

 ىلع فقولاف نيمد قتلا
 بجاو ةلالملا ةطفل
 هلوق نوكي اذه ىلعو

 امالك معلا فن 2 رلاو

 هلوق هريخ ادتيمافن اسم

 الكىلعو هبانمآ نولوشب
 لضف ىلع لدب نيزيدقتلا

 ' همامتو هلهافسثو علا

 اهنمو)لم أ ةلوصالا ىف

 لآ ةروسىف ىلاعت هلوق
 هللا دهش ) اًضيا نارع

 لزن ( وه الا هلال هلا

 نم نالجر هب ءاج نيح
 ىنال الاقف ماشلا رابحا

 لاقدمت تنا مالسلا هيلع
 لاق دما تنا الاقف من

 انريخاالاق دج-او دمنا

 هنامونصع لعاو ةيعطقلا ذحخعاب هب هللاتدثاىا هب ربخاف ىلاعت 6 ل ؛ه ةّسرب ) هللاباتكىف :داهشلا مظعا

 تدهشوىا (ةكئالملاو)اهنم ايش
 هئينادحو ىلع جاصحالاب معلا اووذ دهشوىا «( رمل |ولواو) اضبا هتردق مظع نم تناماع تدفاو دكت

 ةصلاخلا هلاعفاب ةنادحتو ىلع ةلالددبشف اه“ اداقتعاداورقاو هديحوت اولع نيذلانونمؤملاو ءاينالا ره وراق

 نويعلا ريسفت ىف فشكلاو .ناببلاىف دهاشلا ةداهشب الذب ااولواو ةكتالملا رارقاو هريغ اهلع ردشبال

 رميشلا ريسفتىف اك اقدصم ىلا وه هلوقك وه نموا هللانم ةدكؤملا لالا ىلع بصن ( طيسقلاب امثأ



 دأ رولا هذه ىف ىلاعت هلوذ اهنمو + ةداهشلا هذهى دعم رهعجم ثيح هلهاو رعلا حدم نم هيفام قال مث

 ىلاعت هللا ىلص هللا لورا لاقو راصنالا نم لجر ءاح نيح لزن * باتكلا هللا هينْؤب نا رمشبل ناكام +
 آاقف :كادجنوا ضعب ىلع انضعب مساك كيلع سنا ن واسملا لاقوا ىمنعك اير كذختو كدنعن نا ديرتا ساو

 االراوتلاك باتكلا هللا هيطعن نا سشثبل ءاحام ىا هللاريغ ةدابعب سأنوا هللاريغ دبعن نا هللاذاعم مالسلا هيلع

 لوقلمث + ةعيرمشلاب لمتلاو ىهنو ماع همه: ز- هللانعرهفلا ىا+ ةوبنلاو مكاو« نآرقلاو لبجئالاو
 فانيتسالا ىلع مفرلاب

 ىا هنؤي ىلع بصنلاو

 هلوش * سانلل + أي
 نم ىلادابع اًوتوك7)

 مهلوس (نكلو )هللانؤد

 ىا 6« نييئابر اونوك +
 هلت دبعتموا هللاب ءانلع

 ىتانبر عمج ريما نيلعم وا
 الا لا توقف
 ناتَداَر نونلاو فلالااو

 ةعاطف غبلبلا هانعمو هيف

 راغصب ءاذعلا ىب موا كر

 نيملاءوا هرابك لبق

 (نولعت ماك امي ) هللا

 مك وكب بسب ىا دي دشنتلاب
 ( باتكلا ) نيسراد
 نواعلىا فيفختلاب وكريغ
 (نوسردنمنك امو )لمتنا
 هب نولمعو هنؤرشت ىا
 ملاعلا لمب مل اذا لبق +
 ءاوس اجلا هك هلعب
 هسردوزعلا بع سم ليقو *

 هللا نم سيلف هنلمجاملو
 ملاقلا بسقن امئاو *ايعاف
 هلعاال هةعاطب ىلاعتدهلنا ىلا

1 

1 
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 لو ١ ىفاك هللاالا مولعلا عمج ةطاحاال نا ىلاو عضاو ب ةراشا داس اهوا ع

 5 رونو 0 عر 5 3 0 6-3 5 م 0ث 0 00 هللا ىلص ىننال بتاطالتاف

 1 هذه هلكت دعب هساح راتتلا ف لاق + قلما ربي دش امن اقىا ىوغبلانعو اورصم

 'ةسماخلاو ملعلا لهاب ثلثودتكتالع ىتتو هش هللا د ملعلا لضف ىلع يل

 ١ ةدايزب برلاىلا بوسنم ىنابر عجم * نيينابر اونوك نكلو 8 اضيا نارمع لآىف
 نيلعم ىاىدحاولا نغو +ىواضيبلا ىفاك لمعلاو ملعلا ىف له ماكلاوهونونلاو فلالا

 تافصلاو ةعيرششلا ىا برلا لع ىلع صيصمتلل ةبسنلاو ءامكح ءانع ءاهتف ليقو
  هقلخىف دين ءادعن ءامكح ءالع ءاطع نعو «هلعل لي ىذلاريبج نب ديعس نعو *

 ( . ةراضبلا ملعلا عما وعج نيذلا ليقو* ءالعلا قوفرابحالاو رابحالا قوفنوينابرلا لبق و+

 ' للاىذر رفعج نعو + ميلعتلابو هي مايقلاب ملعلا أونممرهدربملانعو * سانلا ه مانسسب

 مهج رخا دينْطلا نعو * تويغلا نيعاب نيرظانو بواقلا معلا نيوعيسم اونودكهنع

 ملعلاذخ أينم ىتابرلا ىلبشلانعو * ةراشا قالا مهبذجو ةل-ح نوكلانع

 جامهيحالا نا مال وليقوليقو برلاىيلاالا هناببىف عجرإلو قلخلا نمال احا نه

 متدك ام : #8 ىرتاك تالاقحالا ضءب ىلعاضي اهب

 قحلا ةفرعم ع او ملعتلا 0 هلنيسرادو تاتكلا نيام مكوك

 ْ نوكبجوب ةساردلاو ملعتلاو ملعلا نا ىلع دب لكل تاتكلا مكتس ارد بيدسلو

 00 باتكلان ولعت

 | مكسردو مكملعب سانلانيلعم اونوك ليقو+ىواضيبلا فاك لمتلاو داقتعالل ريملاو
 | نيلعمو نيملام مكوك ببسب نيينابر اونوك نزاملانعو *مهلاونبب و سانلا| وملعىا

 || هيعس باخو هملع عاض دوصقللااذهبال ميلعتلاو ملعلاب لغتشا ! اكان قاسنالا
 لا يعتسالا لدي ملعلا دايز ىلاعت هللا لس 7 الع ىندز برلقو 2 هطىف ةسداسلاو

 هللا مام لبق +ىواضيبلا فاك ةلاحمال هلانت كيلا جواامناف لب اربجنم ىجولا قلتىف
 | مالا دبط نبا نعو ملعلا الا *ىن ةدايز بطب ملسؤ هيلع قاعتدلا لص هلوسر
 ]| نج رلادبع نعو +داهللاو ةعاطلاىلع اربصوا ادا ليقو ان آرق ليقو اظفحىا انع

 ]| هابشالا# لاثمالاكلتو 8 توبكتعلا ىف ةعباسلاو كاوسام الهاح كناملامىا ىللسلا

 لقن ةمدقتما مثالا رافكب ةمالا هذه رافك لاوحااهب هبش ىتلا نآرقلا لاثما ىنعي
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 اهبرمض ةداف سو (اهلقعيامو سانال)اهندنىا «اهبرمضن لاثمالا ثاتوإ ت 6 وسمىف -ىلاعت هلوق اهنمو



 بايذلاب لثلا برضي ادم نا شيرق نم ءاهفسلا لوق ىنن ىهو هتءاطب نولماعلاو ىلاعت هللاب ( نوملاعلا الاب
 ةروس ىلاعت هلوق اهنمو + هلهاو ملعلا حدمنم هيفام الو مشا ريسفتىف اك كلذ نمننو 2!وبوكدعلا,

 لاهطان ود لال دةسالا لها مال ءازعلا ص*خو ماعلاوذوهو ملام مح ماللا رسمكب ( نيملاعلل تايآل كالذ ىنا)ءورا

 قئالملا عيب اهب لدتسينا نكمي اروهظ ةرهاظتايآلانا هه مهو هس ىنعملا وقلما وهوملام عجج ماللا عتب

 هتعاطب لومعف ىلا هللا ن وع ل_ةعند ملاعلا لاقف هب م ملسو هي هيلع

 لاثمالا مهف رصق اذاهنا ملعلا لضن ىلع ةلالدلادجو +ىواضيبلا ىف هطغض«بذتجاو |

 ىلعلدبآل ريسفتلا اذهىلعنكل مهفرشو مهحدم ةرورمض موزل ءالعلاىلعةبورضملا |
 © كلذ ىفذا © مورلاىف ةنماثلاو لوالاىف مالكلاو ملعاا عملب طقف ملعلا لضف أ

 نجوسناملع ىذلكيلع خيال 6 نيملاعا تايآل » مكتاولاو مكتنسلا فالتخا ىف أ
 ىذخملا دف رعم نوكت امنا ةيشيلخا ذا ءالعلاهدابع نم هللا ثامنا ف رطافىفةعسانلاو |

 ماس وهيلعلاعت هللاىلص لاق اذلو ٠ ةيشمللا تدادزا ملعلا دادزا املكف هنافصو

 رخاواو هيلعافلا مدح دوصقالانال لوعفملا مدقتو هلاك اقئاو هلل كاشخا ىلا أ

 ميظعتلل ةراعتسم ةيشملا ناىلع ءالعلا بصنو هللامساعفرب ”ىرقو +رمالا سكعنال 0

 نم ىنفاخ امئاىا سابعنءانع نزاحللانعو *ىواضيبلاىفاك ابيه« نوكي ظعملاناف |
 ىذكو الع ىلاعت هللاة شح ىنك قورسمنعو «ىناطاسو ىتنعو ىتوربج ملع |
 هداز ميش ة.شاح نعو +ملاعب سياف هللا ش# نم عبرلانعو +الهج هللاب رارتغالاب ْ

 رصملا ىلع امتا ةلالدل ءالعأب ةيشمللا صح ىلع ةلالد ةيآلاءذهىف ةرقبلاةروسف |]
 فاني ةيشمللا لهال اهنوكو ةيشمللا لهال ةنملا ناىلع ةلاد هير ىثخ نمل ةيآو ||
 تناك اذاليقو» ءاذعلاالا لها ةنجلل سيل هناىلع نيتآآلا عومجت لدف مهريغل اهنوك |]

 اني نرحل معلافرعلاىا موزلملا ىنتناةيشملا ىا مزاللا ىنتاذافرعلا مزاوا ولنم ةيشملا ||

 ءادعلا ىف ةيشمللا نا ىلع لدن آل!لاشاموليق*العءودعناو عب سيل ءادعامو ةيشذلا ل

 اهنالة يشمل ركذ و ةيلعلاديش قا اق:شالاذخ مناي عوفدف ةيشخ هيف ملام لكن ا ىلع لدنالو ||

 هقفلاو ةعرلا اولاق هوركم لكل اهمدعوريخ لكل ةبلاح ةيشحتاذا رومالا كالم |
 كلذ صحا ذاف ”ىثلك كال« ةيشمللا هلقزرنف ةيشضال ةرخ*ماهلكوتااوةماقتسالاو |

 نيذلا ىوتسب لهلقإإ# ىمزلا ىف ةرشاعلاوةرورض مهبل ضفلا صاصتخا مزل ,العلاب |

 هذه مهلع بيسب مهلضف ديزم ةقئاف نوااعلا لب #* نولعنال نيذلاو نولعي

 ةيسنااب لضفلا ىلع قئاوسلا فا لدنال نكل هسفن ىف ملعلا لضف ىلع تلد ناو أ[

 لجال دعاقتملا لماعلاو ةبودنملا مولعال غرفتملا ملاعلاىف مالكلا ذا لمعلا ىلا |!

 0 كم اونمآ نيذلاهللاعف ر» ةلداجملاىف ةرشعةيداحلاو له اةتادابعلالئءاضف

 1 الا ىف نامحلا فرغ .مهتاوباو ايدلا ف نت ذلا نحو رصنلاب ىضاقلا

 قولخم ىلع دج نوكيف ىلاعت هللا ىلص هنعو *ىجذام ىلع ءايشالا نوربدت نيذلا # نوملاعلا الاه
 اهنمو» مهذلا ريسفت اك

 رطافلا ةروسىف ىلاعتهلوق
 هدابع نم هللا ىث امنا

 نوددتلاب ءالعلا ىا (ءازعلا

 ةييثمللا طرشش ذا هريغ

 ملعلاو هنم ىثَحلاَةَف رعم

 ناك نف هلاعفاو هتافمسعب

 ىثملاا ناكىلاعت هب ملعا

 هيلع لاق كلذلو هنم

 هللاك اشخا انا مالسلا
 لوعفملا مدقنو هلك اقئاو

 رسصح دو_صقملا نال

 نسكمنارخاولو ةيلعافلا

 هللا عفرب ”ىرقو مالا

 نا لع ءإلغلا بضنو

 مظعتلل راعتسم ةيشملاا

 اهنمو +ىواضيبلا هركذ

 سلا ة روسى ىلاعت هلوق

 نيذلا ىوتسي لهلف”)
 (نولع طا نيذلاونو ولعل

 لبيس ىلع دراو وهو

 ىو:سسالاكىا هيبشتلا

 نولهاملاو نوملاعلا

 نوتاقلاىوتسال تالذك

 قيلت( نوصاغلاو
 ىباو سان ن راع ف

 قردقو ىعنص ىف نامذالاو مهفلا بامعضا ىا * بابلا اواوا» طظعتو ريعب ىا + رك ذه امنا + ةريغملا نب ةفد

 نيذلا هكللا عفر 0 ةلدا 4 هز وس ىف ىل اعت هلوق اهنمو + هلداو علا ةليضف ىلع ةرهاظ هز هفو نويل افلا

 مكنم ) هلوسرو ىلاعت هللا مهتعاطب (اونم



 رخ آلا ونيدلا فتاح رد عفرىا تاج رد نينم ؤملا نم مه ريغ ىلع مهنم ةصاخ نيملاعلا هللا عف رب ىا(ٍعل ااوتوا نذلاو

 نيتجرد لك نيبامتاج رد ملعنال ىذلا يق وةملاعأا ولا عار كاش انف علا ىلع نينم ولا بغرت 5 هلا هذهليق

 دةدماوعضوملاى عمو اموبنيعب را عض وه ىف ءاملاو فلعلاب هنيع#ت سرفلا ريهضت و ودعلا رمضطلاةنسنيعبس ريضملاداوملا

 ظ لقت 2ك2311زأ اهنمو + كلملاو لام لاىطعاف ماعلا راتخاف كللملاو لاملاو ماعلا نيب مال_لا هيلع نايلس ريخ امهنع

 مالا ىلع ملاعلا لضف مالسلاد يلع هلوق اهنمو + هلاوعدتل توملاو ضرالاو ءاع“لاناو ملعلا بلاطل اضر اهتهنجا

 ازامالا ةليضف ىلع ةرهاظ ةلالد هيفو سي مه نورعلا ريسفتىفاك بك اوكلارئاس ىلع ردبلاةلل رهقلا]ضفك

 | لملا وعلا نم اوما تاج رد ةصاخ مهنم ءالعأ مست ملعلا اوتوانيذلا 7 3 امل 3 ميل

 | هلاعفا لالا ىدنقيكلذلو ةعفردن نمد. نورقملا لمعمل !ىضتق هتجردولع عم ملعلان ام ا 0 0

 اسولع ردبلا ةليلرع هلأ لضفك دءاعلا ىلع ملاعلا لضف ثيدا|ىفو* هريغب ىدتش.الو 8 5 5 دال

 ١ ىديناالا ردامتملا تولطملا ىلع ةلالدلا فىرتاك اضياهذهو ىواضببلا ف بك اوكلا عفداو مهر دق منع ىلا

  ناقيقحلا لعلدعبلا نم هيفام الو درجلا لمتلاو لما عم ملعلا بسن ىف بولطملانا مرد 0
 | رد( راخإلا اهب دروا:اذلو ثيداحلآلابخارسسفموا تالوأم تايآلاءزح || لدا راتسىلع مهلزانفو

 ةيئاطراتلافلاةءايتاظبولطلالمجولاجسبولطلا لوصحنكماعومجلابسعتلالدلا | كأ «داتخالا ) ناألا
 | |ءامل رد ءاملعال انهن كلاعت هللا ئضرز نابع نا نع ةيآآلا. اذهب لالدتسسالا رثا 0 0 ا
 . اضيا | تاب آلا ماغ ةئام سخ ةريسم نيتجرد لكن ببام ةجرد ةئامعست نينمؤما قوف ىلا 0 1 رك 1

 مت وأ ىراوب انا مكيلع انلزنا دق مدآ ىاي ةيناخراتتلا ىف 0 طعلا لضف ىلع ماعلا ل

 أ " اوتوانيذلالاو«نانتمالا ضضررعمىف هركذ + ناببلا هلع ناسنالا قش * ملعلا ىف ها 3 090
 || نيذلا رمل مهنم مالا ىلواىلاو لوسرلاىلا هودرولو +ريخ هللاباوث كليو ملعلا 00 م

 ا منال تيا مقار قلما مهطابتسا ىلا عقتولا ىف همك در + مهتم ثواب 8 .

0 

 1 ١ مهمؤق اورذنيلو + نولعتال مك نا ركذلال ها اولأساف + ىلاعت هلل كح فشكف 1 00
 لغو هللاىلاامد امالوق !نماو«داشوالاو ملقتلا دالاؤاح رتل ا ومجز اذا. || <“ ّ سي# نب 3 ١ نب
 رعلا لضف ىلع ةلادلا يزابخالا9 اهريغو ٠ ةمكحلاب كبر ليبسىلا عدا * الاص و 7 1 ىضرإ) ةيتحتلا نوكسو

 . مدقهنا هنع ىلاعتهللاىطر سيق نبريثك نعول ىذمزرلاو دوادوبا «تدو## هلهاو
 ءادردلاونالاقفط ماشا « قشم ديو ذ موب «وهو ءادردلا ىباىلع ةنيدملا نم لجر

 || ةالوس نع هثدحم كنا ىغلب ثيدح لاق ىخا ا كمودق 20 يك كمدقام

 اذه ريغ # ةجامل تئجاما 8# ءادردلا وبا هل لاق لسو هيلع ىلاعت هللاىلص

 لوق ل وق.( هنا هنعى اغتهللا
 نم لجر مدق ) ردقم

 نم مدق لاقي ( ةئيدمل
 امدقموام ودق مدهش هرفص

 ملع باينموهو ءاج اذا

 6لاق)» ىطوي.لا ةغلىفاك مدقت ىتععوهف رصن رصتتك مدخن مدقاماو لوزئلا ىنعم هزعذتل لعبئدعو
 هيلا هاب تيب ماشلاة بصق نيثلان وكسو اضيا ميلا 1 وحذف رسسكب( قشم دب وه و)ٌئراصنالا(ءاذردلا ىباىلع)

 ناح ناعنك نب دورمت هل هبهو ايشدح ناكو مات ميهاربا مالغ اها ليقو + ناعنكن. دورمتنب قاشمد

 _ةف) قيفوتلا ىف اك هربغلاو ةيلعل فرصتم ريغ ىهو كالذ ريغ ليقو قعد هع“ ناكو رانلا نم جرخ

 اةاودجاوخ ةيشاحى م نبدلا ف حااب كمودق تيساموا امداق كالعج “ىب ا (يجااب كمدقاام ءادردلاوتا

 ١ ةثدحت كنا ىغلب ) ميظع ىا ردقملا فصوال ةركتاب أ ادتاو ىنمدقا ثيدح وا ثيدح ىنمدقا ىا (ثيدحلاف)

 اهنينإلل ةرمماوثيدملا اذه بلطريغ (ةجاحل ثئجاما لاق ملسو هيلع يلاعتهللا لص. هللا لوسر نعال هيورتىا



 ىتلا ةجاحلا اليصفت ءادردلاوبا ىا (لاقاللاق) ةيشانلاىفاك ىربرقتلا ماهفتسالا امهنم دلوتف ةيفانلامىلع تلف. |
 ىاتفاسملا رمصق دصتمث (اللاقإ معرلا ضرغل لاملابيلقتىا (ةراكأ تءدقامأ) اهتابئرج ضب ركذاالؤا اًهلبكاا
 تعسدق ىناف) ءادردلاونا ىا (لاق ثيدملا اذه بلطىفالا تئجام لاقإ ةلئسالا ليصفت نع هلدبحاص لودي |

 هدروا ةفص والاح هبلطيىا (انع هيفىغتس) هلخد ىا (اةيرط كلسن٠ لوشن مسو هيلعىلاعت هللاىلص هللالوسرأا
 اهنال ةيعرمشلا مولعلا كح ىف نوكت ةيبرعلاءولع لعلو ةريثكوا ةليلق نيدلاءولع عاونا نم عون لك لمثبل ة ركنا
 هيلع رضالاىلا مالسلا هيلع ىموم بهذدقو علا بلط ىف ةلحرلا بابها هيفو مولعلاك ل: ليصحت ىف اهنم دنالل

 ىلا رهش ةريسم هللادجر هللادبعزب رباح لحرو * ادشر تلعامم نلت ناىلع كعبتا لهىسوم هللاقو مالسلاا
 ببسي اكلاس هلمجىا ةيدهالل ءابلا (هنهللا كلت كالملازبا ىف اك دحاو ثيدحىف هنعهللاىّدر سنان هللادبق"
 نه ةنجلا هلوصول ايس ملعلا بلط ىف هباهذ ىلاعت هللا لمج سي "ه0 له: ىنعب (ةنجلا ىلا ابرط) ملقا

 هلع ىراخو تعنارغ ا
 تابقعلا عطق ليهستب
 زاوجاوفوقولاك ةقاثلا
 كلذ ريغو طارصلا ىلع
 هينؤيهللادب لضفلاناو

 لضنلا دذ هللا ءاشب ند
 كاملا نبا ىف اك ميظعلا

 1 م م

 هذهق ةداعلا ف الخ هنوكل ماظةسالل ءريركتولاؤساا# راحل تءدقامألاق ال لاق ب

 اللاق 8 ىنالاو اىمالا فرسشل اراهظا سلجياىف هربغ مالعال وا ةديعبلا ةفاسنلا
 تععس ىنافإ# ءادردلاوبا ه6لاق ثيدملا اذه بلطىفالا تئجام##لجرلا لاق

 لع لك لمتثيا ,ركن «العديف ىغتن# نيتودخواةواخواو ةيرثوا دحاورند#ق
 مدقت اكايلآ وايدصق ابعرشالع هكولسىفابلاط هنوك لاحىا اريثكوا الذلق هنلآو

 هلاصيا ةوقواهب ببستا «ةنللاىلا اًعبرطإ# دبعلا كلذب ىا 6 هب ىلاعت هللا تال 9#
 0 ١ « اهتعجاعضتل 8 ةكئالملا قلطموا ةظفللا « ةكئاللاناو »رجالا روفول
 ّ 1 1 هنداضمل ناطيشلا رفيف ريخ لكوا ملع ماهلالوا سمان. - وا اعضاوتوا اماركا
 10 28 37 ن هدوصصقم ىلا 0 ال 1 ١ ملعلا كيال 1 : 9 ءود عقد وا افطلت وا -

 عضاوتلا ةئجالاعضوب || < لكمل رفغتسي ةياور ىفو «ءاملا ىف كمسلا توح ميج نانيلغا ىتحوإلا ١ 2 زوجي ع ع هاا ا أ نمذاو 3 نكما ناو علا ىلوا ىف ا ا ا 0 ا سس سايس سس
 لوقعم ريغ تاداجللاو معلا تاناويللا رافغ:سا ناليقناف + ركأاىف ناتيللا ىتح

 5 م0” || دحاولا ربا: اذهقمماو ةياوتزلاب فقاورطم سيلاده ىوازلا وز شايعلا قال لل ةقيقح ريغنم برقالا# 1 ١ ١
 ىنعي ةضخالا عضو

 نا لمتحيو ملعلا ردق مظعل كلذو تافآآلا نه هتواتفحتو هنوروزيو ملعلا بلاط لو> ةكئاللا نورودب
 لوقا «هلعل اهظعت ءلطىف داللا نم هدوصق» هغلبتو اهيلع هلمحصأ هلاهطسبو حانمللا شرف ىهو هتقيقح هداربإ

 ام ىواضيبلا هكلسناو ىضرم ريغقيرط ميظعتلانع ةيانكلاىلع هلجو هيف عئامالذا هرهاظ ىلع هل ىلوألا'
 ( تاوءملاىف نم ) هلةرفغملا لأسيل ىا ( هلرفغتسيل ) ملعلا هب ماق نم ىا ( ىلاعلا ناو ) لمأتف فاشكللا

 نجو ناسذا نم (ضرالاف نهو) كاللانءاىفاك مهاوش اوهظعو العلا فيرعت اوفرع مهنال مهريغو ةكئالملا نم"
 نم '”ىثنمام ليف اذلو مهاوتفو ءالعلا ىأرب طوب م مهاياش نالز» موعنع نذؤياك داججو تاسبو ناويح و
 هلوحّنمو شرعلانولمح نيذلا ىلاعت هللالاق * الملا نبا ىفاك علاب ةقلعتمةحلص“هلوالا اهتيمو اهبحتادوجوملا'
 اوعباو اوباتنيذا رفغافالعو ةجحر ”ىثلك تعسو انبر اونمآنيذلل نورفغتسيو هبنونمؤيو مهبر دمحم نوصسللا
 ضخو كمكاوهو توح مج نانيملاو لعافلا يلع فامع عفرلاب (ءاملايف ناتتبملا يتح) ميسجا باذه مهتو اليسع



 مدل رك ذلاب ناكل

 ةروك ذملا ةلج ىفاهل وخد

 ع
 هلال هلاهت#ت هلت زفغتسا

 اييلاناسحالا سانلا ب
 شارل قار اهدا ط3
 ىذلا ملاعلا لضفو )

 ههلعتو ماعلا رشلن موقنإ

 نهاد

 نم هيلا هجوتم ءادا عم

 ىلع) ىلاعت هللا ضئارف

 فرصي ىذلا 6 داعلا
 لغتشيو لفاوالاب هناقوا

 املاو هنوكعم تاءوطتلاب

 ةدابعلا هن حك اع

 ةلل( رمق لضنخح )
 عبارلا ةليللا ىهو ردبلا

 ىلع) رهشلا نم ةرشع
 0 ا

 دباعلاو ردقلاب ىملاعلا

0 
 انهزونو هداسعلا لك“

 لاكو دباعلا ىطختال

 ىلا ىدعت, هرونو ماعلا
 هروب ”ىضتسيف هريغ

 رمتلاكىنلا روننم قلتم

 سمتلا نم هرون قلت

 اهقلاح نم تاذلإ ةريلا

 ءالعلا ناو ) لجو نع
 اكو 4 ءاندلإ هيرو

 لسرلا ةثرو لهب ىل
 لكلا لعل

 هج" هب قمع

 | دعب انلق + ذئنيح سايقلا مدقب ذا جاجحالل ملصنال سايقلا فالخ ىلع دراولا

 | لكناسايقلا لب سايقلا فالخ هنوك مفالةيوارلاب ىارلا ةيفورعم مدع ملست
 ' اهفرصي ملام اهرهاوظ ىلع ةلو## صوصنلاو تباثف قداصلا هبربخا نكمم عا

 تش لئاضفلا ناررق دقو+ افيعض اريخ هيوك نه لقاال كالذنا ىلع فراص

 أ ليك ةدئاف ”ىش لك قطني نا رداق ىلاعت هنا لعت تناو ةقيعضلا تيداحالا
 || صعب 0 ةباصسم ةرافغتسا تاناويملا عاونا نم لك ددعب هلهللا بتك دارملانا
 أ 00 0 ةرافعتسا مدعو ض القل 0 3 2 0 و

 1 [| رههت 21 هجومن الا 0 لع انيلع مالسلا 02 ديعب 5

 || معلا ةكري لكلا ىلع ةجرلاو ريمللا ضيفب ىلاعت هللا نال مهلع 8 نم

 حرش نع لقن امث برقا اذهو تامؤاصلا باستك او لمعلا نم هترمث ةكربو

 |١ لتغالو ىذؤبال ريطلانا معلابذا ملاعلاب طونم ملاعلا حالص نا هتيكحنا ىوانملا
 (إ| لاقام رخآىلا أمالو عوج هريغالو ريط بذعيالو هجل لكؤيالاميذءال و هلك 'الالا

 | رحت ملو لع هلئاكولو ةدابعلا غرفتما © دباعلاىلع في لماعلا « ملاعلا لضفو وف
 ا فينصتو ظعولاو ءاضقلاو ءانقالاو سيردتلاو ميلعتلا وحن نم هلع ىضتقم ىلع

 | الصا هللضفال ذئنيحذا ملعالب لماعلاىا لاقبامت ىلوا اذهو اهتعلاطمو قعكلا

 اهسفناىف تناكناو اهناف *« بكاوكلا رئاسىلع 8 ردبلاةليل * رمقلا ل ضفك

 | ةيلكلاب اهرزك ١ لصحضملب لسمضلاك ردبلادنع اهسرمقلاروندنع اهنكل اراونا
 هناك هلع راوثاب ملاعلاعافتتاو ريغلاىلا ملعلا ىدعت ىلا ةراشا رمقلاب ملاعلا هبشتىفو

 ]| سعثلانمدافتسم رمتلاروننا اكو ريغلل هعفن مدعىلا ةراشا موحيلاب دءاعلاهيبشتىف
 [| «6ءايبنالا ةثرو ءالعلاناوؤإي ملسو هيلع ىلاعتدللا ىلص مظعالا ربنلا نم ملاعلارون دافتسي

 اوضرعا نبذلا ءاذعلا نيدلا ةبسنىف ةهالا برقاو برقالا نم لقتتب ثاريملا نال

 || ماعلا نييتسحلاب او ١ يذلا ايلا نم الدبل واكو دارج الا لنجغ ىلبقا فل يئانلا نص
 || اننا ةثرولانال ربكالا ثاريملاوهو نييكتلاو لامكلا نيتليضفلا اوزاحو لمعلاو

 أ ةترالعلا ملعاو+ ةينابرلا مكملا هتارو نوئروب امنا لسرلاو ايندلاثاريم نوثروب
 || ريغصلا مالا ثيدحىفو *ةبارلا كلتثراو فرش قوف فرشالفةوب:لاة بار قوف
 || فاشكلانعىوانملالاق< ءاينالاةةرووىتثروو ءايدنالاءافلخ وضرالا حجباصمءالعلا

 [| ىبرعلا نبانعو * هلجا نم اوثعبام . ما وقلا مهنال دلل فرسقلا3 مهل مهتانا دم

 لاق مث + مهدنعام فرعام ابرا ابرا اوعطقو ) نافكلا مهلاوحا ءايبنالاةئرو ءالعلا
 ءايدناك ىتما ءالع ثندح نم ة ا رهتلامقارعا كال ع ةدئاف ع

 ءاينالاةثرو ءالعلا هنع

 . (ىهو)

 ٠ + < < دي ضب ب نجس رووسضسم حج ظس -

0 
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 رد ىراقل الني راكان تالت نإ هج ردا نوح اي مىا(امثرذالوا راند اوثروبلمالسلا يلعءاينألا ناو

 مالسلا هيلع بيعشأ !ناكو تامناىلا زيخوكدفو ريضنلا ون ايافص ثلث هلثاك م السلا هيلع هناي اذه ىلع ضارعالا

 مهدالوإ اوثروام مهنادارملانال ةريثك ةمئاز امهنم لك مالسلا هيلع مهارباو مالبلا هيلع بوبا ناكو ةريثك مانغا

 (رعلااوث وثروامتا) 2 اصملا حبش كالا نبا هركذ نيلسملا بئاوثل ادعم مهدعب كلذ قبلب كلذنم اي مهجاوزاو

 وهو اظحىا كا اتلل كلك ءايلا عظحع ذخادةف) رلبعل ير ءلا ىا يذغا نثر ماكح الار مشن و ندلاراهظاو

 ىنعماو ا 3 ذخانوكينا ز وكي وهنم رفواظح ال ىالم ماكءان ىاظوظحلا نم «(رئاوز ظح استلم ىعملاوبيصنلا

 تتارملاىلعان هلع وللا رافشساو اهنغخ| ةكئالملا عض وناف هلي اه ١ عنشت الو هلم ارفاو ذَخ ايلف هذحا دارا نه

 ماسلا هيلع لهخ ثاريمو يي سما "0 هس هرب رهاباناىورو كلل انبا فاك نانا

 م و 2 ىلا لاس انلإ لوتح<و مومتلاىف ان صوصمللاذاقفاشإ ىنغل ىنعم لعل ىهتنا عب ثيدح 2 بهذف رسما

 اولاقف اوعجرمث قوسلا 0-2 0 ةجاح قيال عيوني ||
 0 5 روس ينك رزلا 0 د4 يبدل نع راقلا ىلعلات و* ىنعملا لفن ليبق نم :

 5 8 5 ملا ِ 0 وع ايؤرلاب روهيكت نم 00 ونحت قاف ىلي ولاول ا

 ١ اول م ا هيفن ىلع ليلد حيسصت ع قو اس ةفرعملا بابسا نم سيل هلال للعلا: دافاىف 0 سبلو ا 3 78

 ْ ذخانفرعلااوثروامتاامهردالو ارانيداوثروب ممالسلا مهيلع» ءايدنالا نا 9و ثيدلا لها نم ا 001

 مهناللامكلا 2 كاز ك # رفاو# بيصن هي ظح ذخادقفوهي هلعت ىا و أ ا 0 0 0 0

 | ا لق ألو ةييفنلا تالايكلا و لئاضنتلا مهلاغتشال اهيلااوفتلي ملو ايندلا نع 00 0

 | اثراون وكيال ملاعلا ىلازغلا نع :ثروملادنع اهبلع ناك ىتلا ةفصلابالا ثراولاىلا 1 0 0

 م 1 0 ةوبنلاةجردالا هنييو هيب نوكيال تح ةعيرشلا ىتاعم عيجج ىلع علطا اذاالا هيبنل ا

 هلا النا كر سيلا 3 0 0 3 0 نإ ا || ل نخ ىوزو 020 عنب نعال ىتاربط#«بطإو ىوانملا هلاةثروملاوثراولا نييدقرافلا ىهو 010
 لام نم لضفا ملعلا لاق ملطصملا # هقفلا ةدابعلا لضفا إس و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ىلوسرلاق لاق هنأ امهنع ا

 : ا ماكح الاب ملعلا ضعب دنعو اهيلعامواهلام .س مالا دف رع مظعالا 0 فرعملا ا

 0 0 ! 18 تدعهتلاهقفلا ىدابم عيج لخديف ةيليصفتلا اهتلدأ نم تستكملا ةيلمجا ةيعرشلا ظ

 5 7 53 تا و وهو مالسالا#ندلا لضفا و# ةراثشالاتقبسدقوةيعرشلا مولعلا نم َ

 100 1 تايلمعل ودا ا يتعالا وانتيو تاذلابر يملا ىلا دومحلا ,هرايتخاببابلالا ىلوالقئاس |
 ا | ندا نبأ هارت «عرولا# ص وصخلا اذه انه دارملالعل عو رغلاي صدق وأ

 ملعلاو ظفاحلالا ا ىلاعتهّلا نمر سابع نبا نعوط طسالا فينا يط م ططوو اهبشلا “لزب تخلل حا

 0 لمعلابن و رقما ىع رشلا# زعلا ليلق لاق هلا لس و هيلع ىلاعتهللا لص هللا ل وسر نع امهنع أ

 نمؤللالا لصحمال ماعلاو رفاكلاو نمؤلل لص لاملاسماهلاو ربقلا هعم لخدب ملعلاو هلام لجرلات ام اذأ

 لجرلاىوقن ملعلا مباسلا و لامابحاص ىلا نوجاتحالو مهيد ىماىف ملاعلا ىلا نوجاتحي ساثلا عيج سداسلا ١
 هلوّس هلزومرملا ىتاريطلا جرخاو * هداز مجسم ىواضيبلا ةيشاح فاك هنم هعنع لاملاو طارصلا ىلع رورملا ىلع

 ةدابعلا لضفا سو هيلع ىلاءتهللا ىلص هللا لوس رلاقلاقهناامهنعىلاعتدللا ىذر )باطما ن( رن )هللادبع ( نع( بط :<

 مطضالا هقفلاو فوصتلاو ثيدحلاو ريسفتلا ماع لوثيف اهيلعامو اهلام سفنلاة ف رعم انهه هقفلاب دارملا لعل (هق
 ىا (عرولا) ىصاقملا كرثو تاماطلال هفن٠ بكرملاوهو مالسالابوعرشلاب هنعربعملا (نيدلالضفاو) اه ريغ

 رعنب هللادبعنع) (طط) هلوقن هلزومرملا طساوالا ف ىتاربطلا خيرخاو + سأب ةبامت ارذح هن شأبالام كل
 هعفن مظعل (ملعلا ليلق لاق هنا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر نع هنع هللاىظر

 | دمحبح



 :تلقناو ملعلا عم اهفالح للخ نع ولخالت رثكن او لهما غماهئال ودباعلا ىلع اهعفن روصقأ (ةدابغلاريثك نمريخ)

 : ٠011| فاشن سام للا دبع (نعاطط لوفي ملزوم رلا رك ذاك قارلا جرخاو +هدازهجاوخةشاحىف

 هللاَقل)ةيلاح ةلوج ( علا باطي وه و)رمعلا رخآآدا رملاواتوملاب ءاهتنا ىنا( هلجاءاج ن« سو ه.لع ىلاعتدللا ىل< هللا ل ور لاق

 ,ردق ىلءرجالافالاو ملعلا باط ىلع برغزنلاو ضِإ رحت ىفةياهناذهولوقا(ةوب لاةجردالانيدنلا نو هنبب نكي مو ىلاعت

 افئلثما تف (ةبلعث) (نع) (كط) هلوقب هلزومرملا ريبكلا ىف ىناربطلا جرخا و *لمأتف ءالبلا ردقب ءالولا ليقإك ةقشملا
 ,للاعت هللا لود سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللال وسر لاق لاق هنا هنع ىلاعت هللا ىذر) امهنبب نيعلا نوكسو ماللاو

 1 و هلال< قئاللادوعقلا ( ه.سرك#+م<٠. طع ىلعدعت اذا ) لوس هلوقانامز فرط 6 ةمايقلاعوب ءالغلل
 ناكملاىفلواحلا نعهزتملا

 ءم اذهو

 ىسركلا واقيقحن ال ال ثمتال

 تاوعداعسب ميظع مسج

 كالذ هاح أ ضرالاو

 2 دع اءوفزم

 ١ باتكىف

 شرعلا سن , وه لو

 «هدابع ل ماكح (لصفل)

 مهذب لدعلا نازي» ةماقاو

 ( ىلع لعجا م ىنا 2

 ماكتلا ءاي ىلا ةفاضالا
 20 و) ميظعت ةفاضا

 ةءانالا للاو ىتمكح ىا
 هيف ةدؤتلاو مالا. ىف

 نا ديرا اناوالا مف )

 لوءفملا فذح (مكَل رفغا

 هلال ( ىلاباالو ) يييغتلل
 لعءش اع لئسال ىلاعت

 ,عانم غرفم ءانثتسالاو
 امهلمجا مل ىا لاوحآلا
 اوما نم نا قع

 تاهاكسملا ن

 هريغو ةيظفل

 0 فرشلا اذه ناىلا مراشا ىلاعت هيلا مللاو معلا ةفاضاىفليق +هلرفغانال الا علا |
 ا اا ا ا

  (اعا) . اكمل ءاي ىلا ململاو معلا ةفاضاىفو مكتيصمم لابم ريغ 0 لا وكل مكل ةرفغملا ةدارا لاحالا

 لماما ةادنعل وبقملا ماو ئضرملا علا نال هلخو هلع اضتقع لبعنم هبويعىلامالو ه.ونذ رفغنمناىلا ةراشا

 او ردعا ومالعلا اننا وخارظنيلىرذنملالاق«هداز هجا وخم ركذ ىلاعتهللا ىلا نيب وسنملا او ملا نم سيلهب لمعي ملاموامهاضتقمي

 . بيغزلا باتكىوءبهاولا ىف اك ىلاعت هللا ىلا محلاو لعلا ةفاضا ىا ثيدحلا رهاظب اورريفتالو ةفاضالا هذه نم

 لها زك يع هيدارملا سيل هناثال حني ةفاضالا هذهىف رظنلا نعماو ىلحو ىلع ىلاعت هلوقىف رظنا بيهزرلاو

 6 ويقسافلالهاملاوا ىتسافلا ملاعلا اباذعدشا امها فلتخاو +همالك ىهتا صالخالاو لمعلانع درا نامزلا

 ثلاثا جونلا ف صاك ارذع لهجلا نكي ملناو ماعبالن نك سيل ماعيزه نالدبتر ىتداو اباذعدشا يقسافلا ملاعلانا

 تحاص لماعلاو نيليضف بحاص لماعلا ملاعلا ناف « ةدابعلا ريثكن ٠ ريخ

 ملعلا مدع عم ةدابعلا ناو رصاق علا ماعلا ناإف انك 1 ةلرضف

 نالو اهتاذ ققحتو اهعفانم نقي عم ملاعلا ةدابع 0 روصتنء - داك

 ىفو*+قيفوتلاليلقىرخاىفو ههقفلال يلق ىرخاةياورىفو * ةدابعا محك اوه, اعلا
 ثيدحلا اذهبف لهملاعم عقنال لمعلا ريثكو ملعلا عم عفنب ليلا للف حا كي دح

 سابع نبانع وه: طسوالا ىف ىناربط «# طط و اضرا ثيدحلا اذهركح ةلع ملعي

 هلجا ءاحنم ملسو هيلعىلاعتهللا ىلص هللا لوسرلاق لاق هنا امهنع ىلاعتهللا ىذر

 هنبب نكيراو ىلاعت هللاَول 88 لمتلاوا يلعتلل اما ىلاعت هاضرل 5 اعلابلطي وهو

 ةببهو اهنال ةوبنلا ةحرد غلب نا ةمالل نك« ال هنال 0 ةوبنلا 0

 ءايلوالا عم نم لضفا ادحاو ابننا تفرعدقو 8 اهاوصح نكمال هل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسرلاق لاقهنا ةبلعت نع ريبكلا يف ىتاريطلا هك كلو

 || هقوقح اوعارو مهمولع بجوم ىلع اوشم نيذلا «ءانعلل ىلاعت هللال ودب
 مزاولة يفيكالب ضرالاو تاومكلا عسو ىذلا # هيسركىلع دعق اذا ةمايقلاءوب

 |١ لعل # هدابع لصفل © هتوربجو هتيظعلاك راهظا نع ةرابع كلذ لعل ةيعسملا
 1| ةفاضالا # ىلع لعجا مل ىنا ١ د لدعلا نازيم عضوو ةساحملا تقو كلذ

 || هللا قالخاب اوقل# درو م قالخاب مكقلخت ىا « ىلح و #8 فاضأا ميظعنل
 1 .قلخحمانانم اقلخرششع ةعبسو قاخ م ىلاعت هلل نا ريغصلا عماجلا ثيدح ىفو+

 |١ لوعفملا فذ ركبونذ عج « مكلرفغا نا ديرا اناوالا مكيف 2 ةنملا لخد اهنم
 هفوجىف لعجاال ينعي لعلاف رش ةوقل « ىلاباالو ه©رئاغصلا هلثمىف رهاظلا متل

 نع ولا و

 انادي
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 نا ىورؤ * ءوضالب جارسسك غروالب ملاو رمالب ةرجثك ةواضمالب ىنغ ثيغالب باحنتك لدع الب ريماليفو 4|

 ءاسف + نيفرحلا ةعنصبو راميلا ةناماو دابعلا ةدابعو ءاسمالا لدعو ءالعلا ملع ءايشا ةسمخ :تنيز ايندلاناثشلا

 لدعلا#بذحب هزكرف روجلاب ءاجو ملعلا بنجىف هزكرف دسملاب ءاجف ةسخلاهذه بنحي اهماقاف مالعا ةسم لبا
 مركز نوههصناا بنمي هزكرف شغلاب ءاجو ةنامالا بنحي هزكرف ةنايملاب ءاجو ةدابعلا بنج هزكرف ءايرلاب ءاحو لا

 (ةماماىبا نع «فص)) هلوقب هلزوهرملا ىناهفصالا جرخاو+ ريبكلا ريسفتو ىواضببلا ةيشاح ىف هداز حن
 ءانبلاب ( ءاحب ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر لاق لاقدنا هنعىلاعت هللا ىذر ) نيبملا فيفخحو ةزمهلا 2

 ةجرب(ةنلا لخدا دباعال لاقيف)سشحلا ىلا (دياعلاو ملاعلاب) ثاملامأ ىلاعت هللاوهأ هنىئامجاب ملعلا مدعل ل وعفنل
 ىناهفصالا ج رخاو+هلاغب رمت «سانلل عفشت ىتحرل ل وخ دلا نع 01 رجح سس ايس

 (فصا) هلوقب هلزم راك
 ىضررعن هللا دبع نعل
 لا هلأ اكينرك لات "دا
 ىلاعت هللاىلص ىنلا لاق

 (ملاعلا لضف ملسو هيلع

 ملاعلا (دياعلا ىلع) قتلا

 ةوص هيلع فق 5 اع

 ةفاضالا هذه رظنيلىرذنملا نعو +ىلاعت هيلا نابسن.ال الاو هب لم "اب وهام |[

 سيأآ هنا ةفاضالا هذه نعما بيهرلاو بنغرتلا نعو + ةفاضالا رهاظ رخال

 هللا ىض رةماما ىنا نع ه١ ئاهتصالا ه« فص #صالخالاو لمعلا نع درهلا علا
 لوهحم عراض» 6 ءاحي سو هيلع ىلاعت هللاىلد هللالوسر لاق لاق هلا 8

 باسملا للقلب ءادتا © ةنطلا لخدا دباعلل لاقيف دئاعلاو ملاعلاب 8 ةمايقلاموب | |

 ىدت ةهلو وم 'اًدئار ونال 6 سانال 6 ىتح فق ملاعلل لاشو #ار ا ثيدح اك أ |

 : 1 ل لأ رخ الاى اذكَف اندلاىف هلل 2 عفت ىدعت اذاف ةودنلا بصنم سذج هكر اشش |

 (ةجردنوعبس) هدابع ذا دياعلا عيجج نع هل ءافشلا سشج ىنن هدارما سياو بلغالاو ٌرك الا هدارللا]

 دجود يعش لضف ىأ | ىينصالا « فص و ءالخاط 21( م ناو: ةعاتشلا ماقيل مهل ءاملصلا َ ١
 ىلع هلضف تاحرد وا لسوهيلع ىلاعت هللاىلص ىبننلالاق لاقدنا امهنعولاعت هللاىذر رعنب هللادبعنعل أ

 نيام) 0 اذه دباعلا |( يءافترا كس رفلارضجس نيتجرد لو نينام ةحرد نوعش نا 0 0 ا

 04 0 : 4 ةرم نيعبس مهل رفغستنا ىلاعت هل وةىفاك رمدحملاال ريثكتاا 46 امام نيعبس 9 ودعلاف ! ا

 نيتجرد لك نييام ةجرد نيعبسب دباعلا ىلع ملاعلا لضف ريغصلا عماملا ثيدحىفاك ||
 كيب رثفاو 7 عدش ناط.ثلانال 2 لضفلاكالذ ةلعىا » كالذو 2 سرد ءاعسلا نيباك | : 7 ا 0 .

 : 30 5 . ا 30 8 [| ١

 هيلعهإليضفتلا (كلذو 5 0 #9 هلع رون * ملاعلا اهرمهييف ٠ اهنيزيو © سانال ةعدبلا ع |
 9 5 3 هدهد وب لامخل وا هلع مدعأ 5 لادجوتال هر ةدابع ىلع لبقه دياعلاو 3 رجزتيف |

 مداللا (« ناطيشلا نالك
 هدنع ىلاعت هللاىذر ةربر هولا نع ءا# ق قهبو ىنطقراد * قه نطق 3 هتداسعل |

 ك١ ءلاب *ىثبهللا قه موهفملل ءانبلاب 3 ديعام سس ودلع ىلاعثدللا ىلىنل 9

 فقوتي ةداسبعلا ءادا نال هللا نيدىف هقف نه لضفا 2 ةينطايلاو -- |

 ودع ءار رد نوعا

 سنععلا وأ دهعلل هايف

 (عدشب) سيلبا دارملاو
 © ةعدبلا ) ثدحن ىا

 ةروظحلا ةعدبلا دارملاو ”ىش ريبغتوا هنم صقن وا 6 ل 15 ةّشرب ) هيف ةدايزب نيدلل ةفلاخم هيفامت ثدحا اه

 هنريصب نيعب ( ملاعلا ) اهرظنيىا (اهرسص) عدت قلعتم (سانلل) ماك بجاولب حابق عدبلا ضعب ناامل

 اكهيلع دروهف هنم سيلام اذه اننيدىف ثدحانم ثيدطا ىف نيدلا ىف عادشالا نع عراشلا ىهل (اهنع ىهف)

 ىلاىا 6 اهيلا هجوتال ) اهبمئاقوه ىت جلا (هبر ةدابعىلع لبقم) رصبلا اذهنع هىدابعب لغشىف (دءاعلاو)

 ىبانع)(قه) هلوةويهلزومرلاقهبلاونونلاو ةلم#أاوفاقلاب (نطق) هلوشبهلزوهرملاىنطقرادلا جرخاو « ةعدبلا

 تهفاامىا ( ىلاعتهللا) هلعاف بئان ل وءفملل ءانبلاب(ددعام ماسو هيلع ىلاعتللا ىل ىبالا نع هنعىلاعت هللا ىطر ةريزه

 هللا نيد ىفإ) ىلو صفت لبلد نم دافتس» ىلع رمش مكحي ماعىا (هقنن» لضفا) تادابعلا نه (*”ىثب) هتذابع



 فلا نه:دارملا نا مهو مفدل ىذديكأت فصو (دخاو هيقثل) هللا (و) ءذخألل رظنو هكرادلل مهفوهيف هقفثا

 لع امو اهلامسفنلا ةفرعمانه هقفلاب 07# ريطح دارملا وست نوكين او ءادت الل نوكينا لك ماللا لوقا سنا

 نآرقلا ريسفت نم عاوهف

 فوصنلا اعوثيداحالاو
 ءاهقفلا نيب طصملا هقفلا و

 عطصملا ىف رهشا هقفلا مسا مث

 روكذملا(ناطيشلا ىلعدشا )

 لعالهنالعدامفلانم)
 هب لطب هلع نال هيقفلا عم هل

 هريغىلعلب هيلع هتسوسو
 كالذك الو هلبق ثي دل ىقاك

 الام هيلع غاساذلو دياعلا

 لكلو) ءالعأا ىلع غوش
 دامو هيلعدةعي «دابعىش

 هماوق هب ىذلا ( نيدلا
 ةفرعم وه ( هقفلا ) همانقو

 ودواهيلعامواهلام سفنلا
 ثيدحلا و نارقلاريسفب 1

 مطصلاهقفلاو فوصنلاو

 دارملاوه اذهف ءاهقفلا نيب

 هصيصخت ىلع لطصا نا وانه

 لاقو)افن سمام ىلع ريخالاب

 ىلاعتهللا ىذر ةربرهونأ

 هيلع قوقوم اذه (هنع
 هنال عوف رملا ركح يف هنكلو

 ةيشاح ىفاك لقعلاب يالا

 سلجانال).داز هجاوخ

 لديك ةريسوأو (ةعاش

 ىا(هتفافلاه ريك هيلع
 ن* ىلابحا))هقفلا رلعتا

 ةحس ىو ردقلا ةليلءايحا
 ردقلاةلل ىجانا نم

 لوالا عفن ىدعتلةدابلاب
 *©6ت) ٠ نال هلبقامىلع ديزعوهو 6(حابصلاىلا) نيونتلاب (ةليل ةياورىفو) هبحاص ىلعىتاثلا روصق و نياسملل

 ةلودن هلزومرملا ىذمزرتلا جرخاو + تهاوملاىف اك اهصو_صخ ردقلاةليلىف ةياورلا كلتو ىلايالا لكل لماش اذه

 | ىلع هزيبمتو هقفلا ل طف رهظي كلذبو ىت فيك فرعيال لهاملاذا هقفل اًةفرعم ىلع

 اذاف رونلا نم تاقلاق ضض رتعل ىذلا ضراغلاوه مهفلاو رودالا 0 1[-ه

 ٍ هقفلاف 203 ون انسح ةردكس *”ىثلاةروص ىأرف بأقلام محفلا ضرع

 | هلوَش بلقلا لعفنم هقفلانا ىلاعت هللا عا دقو مهفلاوه ضراعغلاو حاتفنالاوه

 ْ ىلاغتهلئا فاكدقو رومالا مهف ىالجرلا هقف ىطصملا لاقو 0 اهين وهةفال بوأق مهأ

 هللا ديأوت مظع دنح ندلاو هقةفلاو عوضاناوه ندلا كالذف ةرشابملاب هلاون ديل

 00000 1 نادداو اهناثمو ىومالا نسا اونام نينلا نيلال ها هب ىلاكت

 ا كالذ مرح نمو سسلو ةريصل ىلع هوديعيل منيع 0 مهل كلذف ىلاعت هللا ريب كن

 أ فاما سفنلاف ىلاعتهللا مال داقناو عاطاذاو بلقلانال سمعو ةرءاكم ىلع هدبع

 اهبحاص جاتحيو تاوهثلا اهدنج سفنلاو هريضوا ”ىث عفن 201

 هيقفل هللاو © دحاو هيقفلو هه ىوانملاىف اذك هقفلا وهو دونا نم اهادضاىلا

 هلاوغاديريىذلا# ناطيشلا لعد ثا نطابلاو رهاظلا ىف ىلاعت هللا ماكحاب وه هيتفلاو
 نادل ملع هلوا ملعالب حلاص لم 6# دبام فلانم # ةوادعو اًضغبو هلالضاو

 ىلع لدبي امر ناطيشلا نالو دحاو رونىلع نايلغي نيروالانال ةدابعلل دعاقتإ

 عفديف ِهُاوَغ قرطو هليح ملعب هلاف ملاعلا فال هروءثالب دسفيف هلع

 هبىذلا 4 هققلا ندلاداعو #3 هيلع دقعلو هلادب هب عفن ري 4 دامه لحلو 3

 رهاظلا #4 ةعاس سلجان ال قه هللاو# هنع ىلاعت هللا ىذر ةريرهودالاقو ف هماوق

 سوماقلا فاذك رضاها فةولاو نيديدملا ءازجانم ءزج ةءاسلاو لياقتاريكتتلا

 ناعم دجهتلاو مايقلاب #« ردقلاةليل ءايحانمىلابحا له هقفلا لعتاىا هي هقفاف ف
 ةلبل قلطم ءرهاظ # حابصلاىلا ةليل ةياورىفو #8 رهش فلانمريخ ردقلاةلبل
 ةليالا لمحت ةثداملاو ركملا داحتا دنع ديقلاىلع قلطملال ةدعاق نكل ىلايالا نم

 مهضغ توافتو مهملعتوافتو نيلعتملات وافتىلع لعجت نا نكمو ةديق» ةقلطملا

 تهذالاق ىثحتلا بارت ىبادبرإ قتلا لصحالل ىركلاهنلاسر ىف نيدلا جاتلاقف
 ةرهج ىلاعت هللا ىزاىنال ديزي ىباىلا ةجاحىل سيل مالغلا لاق ديزب ىبا دنع

 نيعبس هللا ةيؤر نه ا ةدحاو ةم ديزب ىبا ةيؤر ميدل لاَقف

 كلذ نال لقعلاب هتلصو نكميال بلطملا اذه سنج نا ليق ناف + ةرم

 ثيدحلاب اروهشم ناو ةريرهابا نا ىلع ةريره وبا عب نءاف ةيفعلا بلاطملا نم

 انلق ٠ داهتجالا لها نم سيل هنا روهثملا نكل ةفصلا لها ءاسؤر نم ناكو

 عوفرملا مكح ىف وهو فوقوملا ربما ىلع لمح ةيممسلا نم هنوك ميلست دعب
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 نالج راسو هيلع ىلاعتهللا لص هللا ل وسرل ركذ هنا هنع ىلاعت هللا ىذ رةماما ىنان ا 4ت ها[

 فرشثلا ىف ه6 اندا ىلع ىلضفك داعلا ىلع ملاعلا لضفلاقذ ملام رخ الاوديامامهدجا |

 ةباهكلا فش ىنداىلا ل وسرلا فرش ةبسنكدياعلا ف سث ىل ملاعلا ف سث بسن ىاةعفرلاو

 دءالهناىلعدبتي هيبثتلا اذهوىوانملالاق ءموحاكىاهصاثيدحى موحتلاناوهبشدقو

 هناولضفامف ةكراشملا عدتس ملعلاب وؤطصل اب اههببشتن ال اعلا نم دياعال وةدابعلا نءملاعلل ||

 ىبيظلاهركذ ملعلا ىلع ةفقو:تملوعلاة صو لمعال ةمدقم ملعلا وال ف.كلوعلاو ملعلا نمي ْ ش

 لابو هلعفالمام نكيمل اذا ملاعلانالالماءناكاذا لضفا ملاعلا ناكامتاىبهذلالاقو * |
 2 دبعتالب هيقف نءريثكب لضفا وهدصقن مف هقفريغب داعلااماو هيلع |[

 ماع ىنعي الصا ملع هل سيل ند دياعلا نم ديرا نا لكشا ىهتنا ةسايرلاب ظ

 ناو ةل#اىف واو لضف 3 ميرص ثيدااو *+ذاصا هللضفالف ثباع قسافف |

 قاعتملا ملعلا ىلع ةدايعلا 7 ىلع قفنا ام ىلع كك هتدابعت اع هل ناديزا |

 ملعلاذ ا اعأ

 ظ
 ظ

 هندابع

 اذهل وقا +هنمفرشا 0 نا لروهشم ريغال دارامو ةدابعلا دوصقم

 ليسا ريغ] داربامنا ملسنالو ضخ ىلقعي سيل نسملاناو ةياور ةلاقمىف ةيارذ ظ
 ا ظ !1ناب ءاهقفلا 2 و «ةيلكلا ىلع هن» فرسشا نوكي نا | |
 قالط الا ىلء لفاوالاو لئاضفلا لضفا ىه ىتلا عيبسنلا ةالصب لاغتشالا نم |

 بجوام ءادادعب ءاعلاب هلاغتشا نم لضفا ملاعلان م ةدابعلابلاغتشالا نا دارملانا ىلع

 لاقت هللا نا 1 هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر لاق مث » تادابعلا نم هيلع

 دابعلاوءاءلوالاو ءايدنالا نم ضرالاو وي ةكئالملا 6 هيكتا وعملا لهاو هتكئالمو

 ىتح وه هلوق ةلالدب تاناويملا قلطمل؛نينمؤملا ماوع قلطم لبعارولاو داهزلاو

 نوءد. *«نولصي رحااىفؤم كءدأا ىنعع توح عج «ناتيماواهرعحيف ةلغلا

 تاركتملا كرثو تاغاطلا لعف نه 2 انلا ماعم ىلع نونثلو نورفغتسيو

 راضوالا نم مع قيليالو ىغبفالام مهتيلخأ نيل مهل نورفتسيىا ىوانملا لاق
 ملاعلا لاوحا ماظتلال بيس مهاون 3و ا 2 مهلع ةك ةكربنال ساندالاو

 ةّقنرط ىلع ناورملا عاونا 2 + ةكئالملا ونيقلثلا رك زذدعب توملاو ةلغلارك ذو

 بصل اوريللا لوصحو رطللاىلع ةلالدال توملاو ةلدلا صخو ميحرلا نجلا

 ءالعلا ىلا رقتفيال ىذلا توا ىتح نوقزرت مهو نورصن» م4 لاق يع

 ىبطلا لاقو +ىضاقلا هرك ذ مهتكريبادبا شيعي ءاملا فوجيف هن وكل هريغ راقتفا /

 ناو دياملاو ملاعلانيب ميظعلا توافتلا نايبل ةفئأتبمم هل هتكئالمو هللانا هلوق ||
 ركذو ةلغأا ىتح قئالملا ىلا زواحت“ ملاعلا عفنو هسفن ىلع روصقم دياعلا عفن ْ
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 أ

 ا
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 ا
 ا

 أ

| 
]| 

 ا

 هللاىلص هللا ل وسرل) :لوعفلل ءانبلاب ( ركذهنا هنع ىلاعتهللاىذر) نيهملافيفحتو ةرمهلامضب (ةماماىبانعال(تالا

 57 ةيرذكتملا ةدايعلاوذ وهو اعرش (داع اههدحا نالحرإ ركذ لغاف تئانو غيلبت ال هيفماللا » رو هيلع ىل :

 ملاعلا ليضف ) مالسلا ُك لع( لاقن) هل عدنا بدئ امع لماع وىا ا (يلاعر 3 -الاو) اهتعص هيلع فة

 ىلع ىكضفك داعلا ىلع

 ئدعتل كلذو ( ماندا
 نم هب لص الو هعفن

 (مه) حالصالاو حالصلا
 لاقل, رابخالابيتزئامثو

 ىلاعت هللا ىبص هللال وسر

 هتيكتالموهللانا و هيلع
 ضرالاوتاوءكالهاو

 )ع اهرعج ىف ةلوأا ىَح

 نوكسو ةمعلا دقت
 اهث زوحيو اهقن ةلملا
 بارعالا تاكرح ىتح دعب
 ءادتبالا ىلع مف رلاف ثالغلا

 زاعاذو ةتيئادتا "عنو
 هيدضتلا ف ةازاح اهنا ولع
 فرظلا و دفطام اهنا ىلو
 ةيراح هو-جولاو لاح

 ناتيطاو رث هلوق ىف

 هلوةنالربلخاو ( رحلا ىف

 هللا ةالص » نواصي )

 مه انس دل

 ةجرلا ,هٌوامدنوقابلاو

 قئاللا ميلثعتلاب ةنو رمل

 زوهثملا وهاك ملاعلاب
 ( ريدا سانلا ٍٍس ىلع

 هيقفلا لاق هعفن مويعل
 ىلا ىهتنا نه ثيللا وبا

 ردهالو هعم سا ملاعلا

 عبس هل معلا ظفحي نا

 لضفلاناهلوا *تامارك

 مادام ىتاثلاو * نيلعتملا

 ير اع لزت اذا عبارلاو + ةج-رلا هيلع لزني هلزنم نم جرخاذاثلاثلاو هداسفلاو رظلان ع نيونحم هدنعاكاح

 مف ءاضر اهتصجاب ةكاللا مهيلع كم سداسلاو * هليل هأ بتكي اك مادام سماجلاو + ماكر هييبصيق



 زومرملاةجامنءا جرخاو* العلا ةضورىفاكت اح ردااهفز و بونذال ةرافك ناو عمضإ وعفرب مدق لك عباسلاو*

 (ةايدنالا ةمايقلا مون عفشيلاق هلازسو هيلعىلاعت هللا ىلص ىننلا نعهنع ىلاعتهللاىطر نافعنب ناقعنعإل (غ )هلو

 ذلادومحملا ماقملااهبرتسفو دابعلا نيب ءاضقلا لصف ىف ىم*١ ةعافشلا ماسو هيلع هللاىلص دمت انين ةعافش دعبىا

 "| حالصلا ملاعم دبيشتو ضرالانم داسفلا عفر ىف مهءاق» مهمايقل (.العلا) ترو عفشي مهتعافشدعب (ملث) هدعو

 اورخاو هتلك رصصنو هللانيد ءالعال ىدامالاحال_ب مهءامد | وكفسف هللا ند مهسفنا اوعاب نيذلا (ءاده_كلا مث)

 العلا ةمامنا ثيدملا اذهنم دافتسي لوقاو + بهاوملاىفاك هل هيلعتب الا مبماقم اوبستكيمل ىهنال ءاعلا نع

 ظ 1 اه,ترج دادم و ماعلا بلاطل كر اهتعجا مضنل هكر نأ مالسلا هيلع لاق اذهلو ءادهشلا هين سه نو ىلعاوقرا

 هلاق ىل و هلل سالف هللا ءايلوا

 امهج رىعئاشلا وةفينحوا

 قلطا نكد ليقدقو *هللأ

 هالت ابلثلابءالعلا ىف هناسل

 ووزع تلا بلشااو
 م 0-2" 3 ةررك ذالك 22 يحس

 عطاق مس العلا ل ليقو*
 هيلع هلا ىورو *ىهتنا

 اناسذا ثدح ناك مالسلا

 هنأ هيلا ىلاعت هللا جواف

 لجرلا اذهرعنم قمل
 اذهناكوةعاسالا كثدت

 لوسرهريخافرصصعلاّت قو

 ماسو هيلع هللا لص هللا

 لاذ لح رلا رطضاوك الذب

 ىلع ىئنلد ىلاعت هللا ل وسراي

 علا »ءسمال ملعلا نم لضفا *ىث ناكولف ىوارلا لاق برغم لبق ضبةو ملعلالغتشا لاقف ةعاسلاهذهىف لمعلا قفوا
 ١ ولاجيال سو هيلعلاعت هللاىبص هللالوسر لاقو * هدا زوهشلا هركذ تقولا ثاذفف كلذب مالسلا هيلع ىنلا

 ,نءو هحصنلا ىلا ةوادعلا نمو عضاوتلاىلا ربكلا نءو نيقيلا ىلا كشلانم سهىلا س+ نم موعداذاالا ءالعأا
 .تربغا نم مالسلاهلع هللالوسر لاقو* هدازوجشللىواضيبلا ةيشاحىف (5 دهزلاىلا ةبغرلا نمو صالخالاىلا ءايرلا

- 

 || ةلكةداءاوناتيملا ىلااهن جردتلا مث اهرجىف توقلاراخداو ةدنقلا اهبأد نالةلغلا

 ||| هلرافغتسالاب تاقولخلا عيج عم ةكئالملا لدتشتنم ةمرقوف ةئرالوق ال ةياغلا

 || ءامدب فيكف حلاص لجر ةوعدىف سفانتيل هلاو هنو عطقنالاذاو ةمايقلا مونىلا
 مهفاتمودابعلا حلاصل تقل اهنالليقفهلرافغتسالا تاناورلا ماهلااماو ىلعالا الملا
 اهنعرضلا عفدو اهيلا ناسحالاب نوصوبو مارهلاو للا نونيملا مه ءالعلاو

 قحىف كلذوةمملاكلتل اركشدل مهرافغتساف ةلثملا نع ىهنلاو ةلتفلا ناسحاب ىتح

 نع خ مناو مظعا هيلع هداوفدوعو دل ملعلا ىلا مهجادتحا نالدك ١ كلا

 عفشي لاق هنا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع هنع ىلاعت هللا ىذر ثافع ني ناعَح

 ةظفل ريغصلا عمادلاىفو هءالعلا مثله مالسلاو ةالصلا مهبلع ه#ءايننالا ةمايقلامون

 ةرخآلا ىف مهلا ناسحالا ماقم ةيالون هللا مهمركا مهتاقوا سيافن هب اونا

 ثيداحاب نورخآسكع وهساو هلصاوهف ملاعلانمهلع قلت امنالماعءلكنال ديهشلا

 ىوانملاىف اذك صاخثالاو لاوحالا فالتخاب فلت# هلا ىدنعو ىناكلمزلالاق

 ةعافُ تدثدقو ةثالثلا هذه ىلع رصملا ىضتس ثيدالا اذه رهاظ ليقناف *

 لب ددعلا موهفمو ءادع امل ىفانبال ”ىثلا ركذنا انلق*م
 عاج ران كمي هنأ ىلع ةلدالا ىف اصوصخ اندنع ريتعع 0 ةئااملا موهغم ىقاطم

 ىلاعتهللا ىذ رشي واعم نعي ريبكلا فىناربطو# كطوإي ركذ امدحاوىلا قابلا ثالذ

 لصمب عامنا سانلااهيأأي لو لس و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر تعم لاق هنا هنع

 هريغو ,اصا|و نيقيدصلا

 د هع دم حم ع 2 ع 2 - .
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 هصور هربق ناكو اديهش تام هيلطوف تامناو ناكلم هلرفغتساو رانلا ىلع هديمد هللا مرح ماعلا بلط ىف ديعامدق

 نيعبراو هراسد ىلع نيعبراو هنيع ىلع ارق نيعب را هنا ريج ىلع روغو هرم ىدم هر ق هلعسوتو ةنلا ض اير ند

 نع «(كط) هلوقذ هيلاراثملا ريبكلا ف ىناربطلا ج رخاو * ىذاقال مثلا ىف انككاا كا نع نيءب راو هفلخ نع

 ا سانلااهبااي لوقب .إسو هيلع ىلاعت هللا لصهتلالوسر تععسلاةهناهنع ىلاعت هللا ىضرل نايقسىبانب (ةيواعم



 هنوكولاوحالا معا رابتعاب اذهو هقفتلاو ةقثشما و ةفاكلاب ريغلا نم هذخاىف سصخم“ ىا(عتلاب) ةقترط ىا (رعلا

 هليل ناتاصخ هل ناكْنم نيفراعلا ضعب لاقو + بهاوملا فاك ردان كلذ بولقلا ضعب ىلع لعن ريغ نم ضافن

 معوم) مولعلا

 ربتعملا ملعلا سيلىا ىوانملا لاق ذاتسالا نع ذخالاو بسكلاب 6 ملعتلاب ملعلا ٍِظ ظ

 ثيح مهاع هذخاو هيلطهلعلو ميلعتلا لييس ىلع مةدودو ءاينالا نم ذوخالاالا

 ةدهاجملاو ىوقتلاو ةدايعلا هديفتامو 3 نمواعراشلا نو ما ملع الف اوناك

 نبا لاق لوقعلا مسؤولو رودصلا حرسشلاو لو_دالا قفاوب امثوه امعا ةضايرلاو

 لاقوهلع قرههجو قزنه»هىر وثلالاقو #4 هيلا جاتح ىت» ىردال كدحافا ولعت دوعسم

 لؤس ناسلبلاق ملعلا اذه تلنم سابع نبالليقو ربكتمال و . سم ماعتبال دهاجم

 هليصح ىفباعتالاو فلكتلا ىا ه6 هقفتلاب هقفلا قم امنا ه و 96 ىهتنا لوقعبلقو

 ليقو ديحوتلارونب ملعتالب هلوصح نم ةفودهتملا ةلهج ىهثوتم فالخ ةلوهسبال

 ظفالا ةلالد ءافخ نم هنفام ىقحال ىوقتلاو ص الخالاو عوشاخارون ةوه مهفنلا ىأ

 هقفلانم ركذام و: لمعلا لاكو هقفلاب لمتلاىا لاقي ناالا ىعملا اذهىلع

 ىذرلاو تضغلاىف ةيشللاو فواناو ىوقتلاو د_هزلاو ةعرلاو ةماقتسالاو

 « نيدلاىف ههقش # نيرادلاةداه_ل اثعاب الماكىا ## اريخ هب هللا درينهو

 فونخ ناكءاوس # ءانلع ا ةذابعنء هللا ىثْحي اسءا # :ةسيرتتلا مع

 ىذتم هواك لوالاب صرصخعاو بتاهقعو تاذع فوخوا لالحاو هبه

 اذهنم مهفف ديعب ةنجلاب اورمشب نيذلاو ءاينالاب ضرصختلاو ءالعلا نها

 نبا * رب 8 ةقيقح ماعب سيل ىروصلا هلعو ملاعب سيل هلذيشخال نما

 مو هيلع ىلاعت هللا ىل هللا ل وسر لاق الاقهنا هنع ىلاعت هللا ىذر ذاعم نعول ربلادبع

 سما 'ىنثلاب نمالاذا هيدابمو عفانلا رجازلا ه# ماعلا قف نوفاكملا اهيا «اوملعت

 هريغلال ىلاعت هل # ةيشخ هه هل ودب قلعتم راد ه؟ىلاعتلب دلع نافوإ# هطئارششو همزاولب |

 ضارغاب##هنرك اذهو ةدابعهبلطوو# + هّللاالا ادحا نوثحالو + ىلاعت هللالاقاك

 ىواسملاك ماع نم عم لوالا ملعتلا مم ةرك اذملاقرفو ةيرط م بيلاساو ةديج

 ةهماشم ه.زنتواتايداةةعالاىفاك دهقج يرانا 6 مج: ل وله ديفتسملاك ملعيال نأ ىناثلاو

 «داهج هنع 8 باوصلا راهظادر مل ةرظانملاو ةثحابملا# ثحلا وو ةيلمعلا ىف اكاياوث

 هتقشل (داهج) لماتلا

 6 سفن ةدهاجم ليقو ايلعلا هتلك زانعاو هللانيد ءالعاىفوا ٌهقثملا ىف داهج باوث

 راسب قةحدقو هن قف! مل ىوهلا ىلع ارمصموا ايندللابحم ناك نه ليقدقو* رككلاو ةعدبلا نطابلا ع نم ل

 لفالاو بلطلا ىا «هقفتلاب) هذخا ىا «هقفلا) امنا «وزب ءايحالاىف اذك نييرقملاو نيقيدضلا

 هيهللاد رب نم وز ةيشاطا ىف ا”ديحوتلارونب لعل الب هلوصح ند همه وس ةفوصتلا ةلهطا نظيامال هكرادمىف

 لمح هيف ريكذتلا (اريخ

 ههقش يملا وا ميظعتال

 هقف اذا هنال ©( ندلا ف

 لالا مالا لكم[ هيف
 نم هللاىذ انا) زافف

 هيو ( ءالعلا هدابع

 ىوفقاوهو ساسبتفا
 هزاوحج ىلع لك

 هاورخلا ةيلدشللاو
 اهردق ىلعو ةفرعملاب

 ةياالاو د لا نوكت

 لإ طاّرشا تدافا
 نال ةيثللا لوصح ىف

 ق ماللاو رصعلا اما

 قانا سرا عا

 نبا حجرخاو * بهاوملا

 هلوشب هلزومرلا رلادبع

 ءارلاو ةدحوملاب 6 رب )

 ليج نب ذاعم نع )

 هلأ هلع لام هلا ىو
 هللا لو سر لاق لاق

 دانلق لام هنأ لص
 ىيرشلا(ملا اواعئرسو

 (ىلا ءتهنب هلت ناف )ذل آلا

 رخل ال ملا ب رقت ىأ
 (ةيشخ)) ةيشملا ىلعادعاب ابيسدلع نوكيىتح للعلا بلطيف هتيثصلخنا هلىخبذي معلا بلاطناىلا ةراشا هيف ىو ش

 همثوا ىهتلا باذتجاو ىمالا لاثتما نم هيفال ةيش1لاك ىا غيلبلا هببثتلا نم وهوا هيلع ضرحو هب ىما ذأ هل

 «هترك اذمو) ىلاعت هللعوضخو دايقناىا (ةدابع) هليصع ىف ذخالاو اشلانء(هبلطو) ةيشخرلاىا فاش

 ريقاتلاب ( هنع ثدأاو ) اضيا غيلب هببشت وهف جيساك ىا (جبست) هدئارف ةرانتساو هاو ءايخال ريغلا



 || (هلهال هلذو) ىلاعت هللا هجول هقحتسمل فورعم لذي هنال ( ةقدص ١) مهريغو ةبلطلا نم (هلعنال نإ هيلعتوإ

 ذارماو ىثلا ىلع ةمالعلا هيف بصن ىذلا عضوملاوه ليقو * حادعلا ىف اذكقيرطلا ىبعهءلدتسىذلارئالاوهو

 ْ ْن حن «(لبس) ا لحب ىا «رانمو) قيفوتلاىف اك امهتف رعم عض وم وا مارحلاو لالا ف رعم قرط انه هل
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 | . هيفامل (ةشحولا ىف( سنوملا (سدنالازت ملعلا ىا (وهو) ملعلا ىلع هفقوتل نملاودو (ةنلالها) قرطىا

 ظ ١ رذلا رهاو# اهتجاراو سفنلا 0 سهيتأ م > ل نم هيفامل 42 هب رغلا ىف بحاصلاو 0غ سانالاو ةدافالا

 «ةواملا ىف ثدحملاو )

 ليلدلاو) هدئاوف عاوناب
 رقفلا لاح 6 ءارسسلا ىلع

 لاج ىا ©« ءارضلاو )
 ىلع ليلد ليقو ضرألا

 را نم هقعبأم

 لا_عالا نم حرفلاو

 حربلاو رورشلاو

 ىف رضلا بجوب امو
 لم اشدعي هقؤ ةرخ لا
 «ءادعالا ىلعحالسلاو)

 ح الفا نم هيقامل نيدلا ىف

 ىا 6 نيزلاو ) ةجلا
 دنعإ هيحا_صل نزال

 هردق فرسثشل ( ءالخالا
 ليلخ مج ءالخالاو

 عمجو قيد_صلا وهو
 عفري رز اضيا نالخ ىلع

 هللالاق « اماوقا هن هّللا
 اونمآ نيذلا عفر ىلاعت
 ملعلا اوتوا نيذلاو مكنم

 ريذخنا ىفمهاع جت ) تاجرد

 كباق مهب ىدتش ( ةداق

 ةبادلا دوه ىذلا وهو

 هب ائدتتملا انفاكارلاو
 هلريسفت فطع (ةمئأو)

 هنيشتلال يبق نم هنا ال نكل ناسحا لذب هنال «ةقدص هملعيال نم هيلعتوب
 ةيدتعلا ةيراملا ةقدصلا ذا هبشلا هجو ىف هبثملا نم فيعض هب هبشملاو غخبلبلا

 أ ةبرق ةدايز ىنعيىلاعت هيلا * ةبرق هلهال هلذبو 8# ةرصاقلا نم لضفا
 ملاسعم هلال وه هل ةلص هنوكل لهالا ىلا ةبرق ليقو تادابعلا رئاس ىلا ةبسنلاب

 « رانم وو ملعلاب ةريصحم# امهتذرعم ناف هتمالعو هراعد ىا # مارحلاو لالملا

 رولا عيضومو قيرطلا ةجخو دود_هلانم نيئيشلا نيب عضوبامو لبماوهو
 بحاصلاو 8 ةيدنالا نم هيفا # ةشحولاف سنالا وهو ةنلا لها لبس

 هللا لوبتراب اولاق ابرغال ىبوط ثيدح فاك نارقالاو ناطوالا نع # هب رغلا ىف

 مهعيطي نس قتلا مي صعل 4 ريك ءو8س ساناق نو-طاص سانالاق 0

 نؤوكينا سنالاو بحاصلا لاحذا سانلا نع ةلزعلاىا « ةولملاىف ثدحناو
 لاح # ءارمضلاو © دبعلا رسيامل دش ىا # ءاسملا ىلع ليلدلاو 8 ثلذك

 نوكيىذلا##حالسلاو و ايودوا اينيد راضملاو عفانملا هب ,لعيف ضرملاك ررضلا

 ناسفالا ةقسقو ناطيشلاو سفنلاك ايد 6 ءادعالا ىلعإ# ةلتاةملاو ةبراسخلل هل

 ءالخالا نعوم ةنسااةئيهلا و ةنيزلا # نيزلاو 9» نيضغبملاو ةدمسهل ا راعذاب ايويدو
 ١ « ةداتريلغاف مهلمهفي تاج رد لعلاوتوا نيذلاوءىلاعت هللالاق#اماوقا هندتلا عفرب
 هيدمأو ف تانجلا معن ىلا تانيبلاو جسما لسالب سانلا نونذجميلا ةاعد داق عج
 ىىا هعبل اصرصقو اصقو هرا صق سوماقلاىف » مهراث ] صنقشن 0 ماما عجب

 لعفلا منا باصسكلامف سوماقلا ىف لاق مهلاعفب ىدتقيو لي مهتام دعبو مهتايح

 ا ثداومللاو ماكحالا ىف » مهنا راىلا ف عجريىالوعفالاب# ىهتبو 3 مركلاو نسحلا

 مهتومهلدو مهنوقراشالف مهتبعو متبعصىا #مهتلخىف ةكئاللابغرتوو» عئاقولاو
 1| ةللتاو ءاخالاو ةقادصلاىه سسكلاب ةللخاس وماقلاىفو رشلا نم مهنورذحبو ريلخا

 . صت2!قيدصلامضلاو نسل لذات مهباو دحاولاوىثنالاورك ذل قيدصلااضيا

 || مهايا اريقوتو مهب اهلنعلو مهل اظفح 6 مهص-مت اهتعتجابو ظ دو عمالا مضيالوا
 ْ «مهراثآ) عبتبىا لوعفمل ءانبلاب( صتق ريما ىف هبىدتقي نم ىلع بلغة نسا و نانسكماما عج
 لأ بخاص لاق ءافلا حفب ) مهلاعش) ميمعتلل لعافلا فذح واضيا لو ءفملل ءادبااب(ىدتش وإ) ىدج-الا ننسلا ىلءاهئاقبل

 لك ذا لوعفنلا ءانبلاب( ىهتني و )اهكلاعف نءهللابعدقل ىراصنالاة صق فى راضلا ثيدح هنم و للاي متفلاب لاعفلا صتخا
 ذشا بلطت ى ا( ةكتالملا بغر والا هناكم نم اهجا رس |نماهامول ها ال ماكح الا ىف( مهنا رآ ىلا ) مهروءا سانلا ىلع لكشا اذا

 مردقل ةعفر6 مهيح-#الاماقعامدق (اهتصحاب ور مهيفكيامههللا نم مهلا ؤسب ,هتجاح عفدوا مهتالا عى!( مهتلخ ىف )بلطلا

 (ر فغتسإ)

ِ 

١ 

 شل سس



 لك هنه دارا 6 سبابو بطرلكت ) ريبةتلاىف اننفثدرفاو ملاعلا ىا (هل) بنذلا رفغ لثس ىا ةيحضلاب ( رفغتسب

 ةيلاك لتقت 01 هلام حاب صحا ىف لاق ةماهمجع مااديدشتو هلوا متت! (هءاوهورحأا ناتمحو) هن الاى هن يق “ 
 كفر مم اوه كيذونأ ةرحن كعك ثنذحا هنمو ةيحيىملا هلق نسدام 6م اوهلا تقلطادقو باودو ةبادك ماوه مجلباَو

 رجلا لب |سلا (يرلا) ةدحوملا ف فيفحتو ةلمها سسك عاب هوز ىذالا عماج ةحرصملا ةراعت رف لب بس ىلع هلق

 0 عما عججو ماعثا عمجاو لبالاب صاخوا منغلاو سعتأ م ]هع رقللاولبالا هيلو حف مثعجج (هماعتاوأ

 نكمو ىلا6-ج © سابو 8 ىناحور ليق *# بطر لك مهل رفغ سل 0
 رصلا ناتيحو 9 هلوقف ءا شالا ميج دارملا لعل ىرحأاو ىتربلاب سس نا |

 7 صايلتا فطع ليبق نم هرخآ ىلا رحلا تاناويح قاون ىا «هماوهو

 «هماعناو هرصلا دض محلاب كربلا عابس و هاب رق صيصختلادجو تفرعدقو ماعلا ٠

 لبالاب صاخوا منغلاو رقبلاو لب الا ىهو ةنيع نكسي دقو كيرخضلاب مل عج

 ضالخالاو لمعلاب نورقملا « لعلانال» سوماقلا نعلقناك ميعانا ىلع عمو
 راصبالا رون ىنعي * راصبالا حباصمو لهجلا 98 توم نم بولقلا ةايحؤإ#

 لزانم ملعلاب دبعلا غلب 9 ملعلاب فشكت خام لك نال «ملظلان هولي اهؤانضو

 ىلاعتدللاةعيرشءاشالواهبجومب لمعللاما رونا ريثكى نعم ديدشتلاب ريخ عجب «رايخالا

 فقورعلملاب صمالاو ريك ذنلاو ةظعلاو ملعتلاو سردتلابوا هللا جو رهظم ىه علال

 دنع اهظعمو ازاتم مهنوكب 6# ايندلاىف ىلعلا تاجردلاو ف ركنملا نغ ىهنلاو 1
 اثتحم اياهمو امرحم اهيجو ةعاطال دعاقتمللاو لماعلا :ملاعلاىرت اذلو: سانلا ماشا
 ةينايعلا تاماركلاب قراوخ هدب رهظيدقو ايلح اعضاوتم هلوك عم َنشاثلا دنع ا

 ىدخا اينداي ىلاعت هللال ومن ىسدقلا ثيدااىفاك هلةمداخ اهلهاو ايندلا لمحو '

 هيراضو هعاشو هذأتسمو هتيهم مح لعجو كمدخ ند ىعناو ىمدخ نه

 ةعافشلاو ةرفغملابو وفعلاب «ةرخآلاوؤ# سانلا دارفا ماكحا نع ازانم اهوخو

 ركفتلا و9همالسلاو ةالصلا مهلع ءايبثالا عم سثملا ماقم لب ةنللاىف ىلعلا ماقلاو

 عجب ه6 مايصلال دعي 9 ةدومحلا ةدنلاب نكل ملعلا قلطمال رجازلا ملعلا ىف #ب دف

 ه6 هتسرادمو #9 موصلا ريثكل دعي ركفتلا ليلقنا رهاظلا اريثك اموص ىنعي' موض

 ركذلاو نأرقلا ةأرقو دحمتلاب ىلاءللا مايق « مايقلا لدعتإ اشم ىلع هّشارق '

 ءاحو ةيهقفلا ىف ررق ليق ناف + ليلا ةالص لث اضفلا لضفا نا ىلع عاجالاو

 ةاواسملا ىضتقت ةلداعلاو كلذ لكن« هتيلضفاو علا يجزت زمعتلا تيداحالاف '
 مث الوا ناك كاذ ناوا ريشا اك كاذ نه ريثكل لداعم كلذ ليلقنا دارملااها انلق#

 صاوماو ماوعلانم نيبطاخلا فالتخاب فلتتعوا لامعالا هذهىلع علا لضف داز ١
 مهئاعاطو مهمولع فالتخاو صاخشالا فالتخا ىلع ءاش نوكي.نا زوخضف

 8 مث + سوماقلا فاك

 هلوش ركذام لوصح
 ىعرمشلا ىا (ملعلا نالإ
 نم بولقلا ةايح )

 توملاك ل هطاف ©( لهطا

 قئاقملا فاشكتا مدعل
 ةايلحاك ماعلا و هعم

 هاهئالكاو اهحوضول
 © راصبالا عيباصمو )

 بابساو بي سكر مصب عج

 هلبقامو اذه ملظلا نمل
 غيلبلا هننشدلا, ليبقا نم

 مج مجفف مضل م اظلاو

 تاسإو 0

 غل ) هلوعب علا ةحح

 فلكلملا اعرشوه (دبعلا

 لزانم) ىعرمتللا (رءلاب)
 قلاعت هللادنع (رانخالا
 صصالا .لاثتما هعفن كل

 ياو هسا ليولألا
 رايخالا ةلزنم زوفيف

 اللا هلل وعو
 ىئنعم ديدشتلاب ريخ عج

 تاحردلاو] ريانا ريثك

 عجب حف مضي © ىلعلا
 ىبرةكىلعالا ثن ؤمايلع

 © كا واشلا و )ب رقد
 هضمهاوغ جار ءعسال 4ك. 9 ركفتلاو) ىداج اهش رعتنال اهلذفصو ا تاجردلا نم للك رقثسسم وا لعفأاب قلعتم 0

 لضفا اهنال ماي صلا ىلع هادضق ةالصلا ىلع هاّضق ىذتق «©مايصلا لدعي ) هسنافن رد بالحمسإو هنأ ع .الجتساو

 ىا (ما فشلا ل دعت ناوخالا عم (هتسرادمو) بهاوملا ىف ا” لضنالا لوضفم نملضفا لضفالا نم لضفالاو 1

 ربخاف ةدابعلا إضف ىلع علا لطف داز مْ + الوا ناك رابخالا اذه لعلو الفن لئالا ةالض لذ



 |و”باثكلاب اهتلض بجاولا (ماخرالا) لوعفلل ءانبلاو ةيقوقلاب (لصوتإ ريغال روكذملا رعلاب ىا (4)
 وصتنم صعب لوقداسفىلا ةراشاو رصخحلل نيضوملا الكىف لوعفلا دقت و (ما رطل اول اللا فرعي كلذك (هو)

 مهو انئامز

 بحيث انيلع لكشا ”ىش

 لالح هنا انلمالسلا هيلع
 ىلع رده ل ناو مارحوا

 ىلاعت هللا ل أف باولعا

 مدو كال ذك سيل و باحاف

 هلوسرو هللاىلعنواذك

 ةيشاح فاك سصحلا ليلدي
 « ب ةاوزل دار تازع

 6 لما ماما ) علا ىلا

 لمتلاو ) هيلع هفقونل
 نالكر نا لاق » هعبأت

 قارط ىفالا قا للعلا

 علا قيرط لمعلاو لبعلا
 ىلاعت هللاب ةفرعملا ىا

 كسا( ةيفل) ساو
 هئيعتل ماهلالا لعاف نع

 (اتسنالا) قاتلا ىعتو
 اريخ مهب هللادارا نيذلا

 همرحنو ] نيرادلا ىف
 هيدرب مل نم (غ ءايقشالا

 هللا لو_سر لاق 'اريخ
 ند و هيلع هللا ىلص

 ههقفل اريخ هب هللادرب

 جرخاو+ ماكنيدلا ىف

 هلوش هلز وهرملا ةجامنبا
 هللاىدررذىبانع 2

 لاق لاق هنا هنع ىلاعت
 ىلاعتهللا ىل- هللا ل وسر

 مسرب (رذاب اي [سوديلع
 فرح دعذ فلالافذح

 هللاوىا ردقملا مقل باوج ماللا راهنلالوابهذنو( ودغتنالز اهب قطنلو افيفح ءادنلا

 | تاوثلل هدعب هنءارقل ةليسو هنوكل واب اعتالل كلذ لعل زعتال هنءارةنود باوثلل ىراقلا

 ةيكنع مالسلا هيلع ىنلا نعمانملاف ه4 ©>م]5- لئسنانال ايؤرلاب مارا ولالا ف رءننحت نولوش

 تاحاحلا ءاداو ةرايزلاو ةودكلاو ةقفنلا نم مهقوقح ءاداب ه6ماحرالا لص وتد

 0 ا لالا ترج رلا نم هيكخو كاد. لع ذآ ةل_تافلا نا الا راسو
 | لوعفملا دقت #* مارللاو لالطا فرعي هيو #8 ملعلاب عيان ةجارملاو باوثلا نه

 | ةالغ نود نعرشلا ملعلاب ةمرملاو لها ةذرعم رصق هيفو رصعلل نيءض وما ىف

 ١ <22 ةطساوالب هللانع وا ىلا نع ذخالا ءامدا نم: ةراشالا تقبس يلا ةيفوضلا

 || لمعلا ةيعبتل © لمعلا ماما ملعلا ىا وهو 9 ىن لب باستك ةعجارمالو

 || لمعلا ىلع ملعلا لضف ىلع حيرصت هيفو # هعبات لمعلاو هي هلوق لدي اي هفقوتو

 فذح ىلاعت هللا مهلي ىا لوعفللاب 6 همحأي وه ريدتف ةداهشلا لمعلا ةلج نمو
 # ءايقشالا دم رح وول ىلاعت هللا نم ىنسحلاهلتقبس نم 4 ءادعسلا و نيعتال لعافلا

 هنا ةيلزالا ةماكلا هيلع تقح نم ىشلاو ءايقشالا نف لعلا هلقزرب ىل نم ىبعي

 | هللال وسر لاق لاق هنا هنعىلاعتهللاىذر رذىبانع ف هجام نبا # خ #9 رانلا نم

 | ىلع مالكلا جرخو دفت نال هللاو # ودغت نال رذابااب سو هيلع ىلاعت هللا ىلد
 لضفلا ةوقل مكملابجومب ةيانغلا لاك ىضنقا لاملا نال رهاظلا ىضتق» فالخ
 ةزركلا مضلاب ةودغلا تقوىف بهذتىا هتعراسم ىلع ضيرحالوا فرشلا ةدايزو

 | قرشاهنال تقولا اذهب هصيصخت ليق ةادغلاكس عشأا عولطو رجفلا ةالص نيباموا

 | هتلالدلو هروما رئاسىلع همدقتل نوكينا لدتحيو تاكربلا لوزن لكّتو تاقوالا

 | ,باعتالا ىلا ةراشا هيف 6 نآرقلا نم يآ لمت ىا « عت هصرحو هقوش ىلع
 | هيفق مكبعت ردقب ٌكرجا قفو ىلع رجالا اذه مظع هبسانبو هليصحت ىف فاكتلاو

 | ضعبىفوهلوصح ىف نه اودكلا ىلع بيغرتو ضيرحنو هليصح ىف بعنانمل ةيلست
 || ةدحاولانمو ةدحاو نوككنا دي الازم رهاظلا مث« دحت*ىنعملا وهللا باتكنم حسشلا
 || هليصحل نوكيناودْيآ نودامولو نآرقلانمةفئاط دارنا نكمو ةفراعتملا ةدوهعملا

 | ةيلصالا ةيوغللا هيئاعم ليصحخلو هتءارق هوجوو هديوجتوا هليارلوا هنءارق لصا
 | ةاساقم ىلع كلذ قوفام لاخ كلذك ةدحاولا لاح ناكاذاف ةيدارملا ةيعرمشلاو

 " تناكةلفانىا رهاظلا «لفاونلا نم ةعكر ةئام ىلصتنا نم كاريخؤ# ثالذك ركدام

 | الب صيصخللاو هقالطا ىلع ىرح قلطملا نال مجبل ةالط نب( دك ةالضولاو

 ظ | رستم ناكولو عرشلا دهاوش ةلالدبف لفاوالاب دييقتلااماو لصالا فالخ صصخم

 ]| ةءارقنا ىلع هيبنت هيفف اضيا مزال ديقلا اذه مفرف ةالصلا هءزوجام فرعبال نم

 تاكربلا لوز لحمو تاقوالا ف رشا هنال هاه و بهاوملاىقو حايصلا وهوقادغلا 2200 بر ىا ودغنال

 ةاونلانم ةعكر ةئامىلصتنا نم كل ريخ هللاباتك نمَدْيآ ) افيفخ نيئاتلاىدحا تفذحو ماللاددثَت (زعتق)



 4 لق

 ثكالذ ملعم لضف ةازاحم ىلع ةلالد هيفف ىدعتملا وه ىذلا ميلعتال ةليسو هنوكلوآ

 راثاىفو علا نم م امون باب لعق ودفت نالوؤي ةساقملاوا ةاواسملابوا ىلوالاب

 مزاول عيج موزل ىلا ةراشا ليقو ةيصخختلا ةزثكلا ىلا ةراثا عونلا ظفلا
 اهتاحاليصافت اهناكراو اهطذا رش عيمج ةالصلا ةدعةلئدك اهاطثارسشو ةلئسلاكللل

 اتواوه لعام ءاوس ىنعي## لمعي مواد لعل دعبلا نم هيفام نال اداسفو ةعصأ

 ناتغيصلا واس اشالاو ضيا لئاسم لحرلاو م |وةاكرلا لئاسم ريقفلا رعتك لماما

 لهبوا هب لعتملا لم مو لفاونلا و لئاضفلا نم ملعلا ناكوا ريغلا ىا ل وعفلل |

 لا 22 معتلا ناو ةرسصداق ثالتو ةيدعتم داع اهنوكل ةعكر فلا

 ةيهلالاب تكلا لازتا ةمكح ىه ىلا هللا ةعيرش راربسا ظافصتاو ةوبنلا ةثار(
 ءاَشب ةعيرشلا كلل: ىف ةماقتسالاب مودن ىتلا ىهو ةينابرلا لسرلا لاسرا نملصمو

 مناوموب اهلف ىتما تماق:سانا رسوديلع ىلاعت هللا ىبص هلوقدهيلا ريشي مك ايندلا

 ىلعهلضفو ملعلا فرش ىلع ةلالدلا حوضو ىفام ىنذمال موي فصن اهلف مقتسلا
 ا1 فلاح اذهنا نال ملعال هتجاح ةدشا بطاخحلا كلذب صتخء اذهليقو «لمعلا ْ

 ةساقموا :ةلالدوا اصنةعامخحل تاطخ دحاوا .لوسرلا باطخنانف ل وصالا ىف

 ىلع نعو +مهد اهزنمو مالسالا ىف سماخ ةباحتلا رابك نايعا نم رذابا ناو'

 سانلا هنع زم انزع ىو لحر كاذلاق رذ ىبا نع لكس نيح هنع ىلاعت هللاىضر

 رذوبا مكفدصا لاق ماسو هيلع ىلاعتدللا ىلص هنا محو هنم ايش جرم ملف هيلع اكوامت

 ناونيك اسملا بح تدسإ ملسو هيلع يلاعت هللا ىلص ىليلخ قاصوا رذوالاقو* 1

 ناوارع ناكن اولا لوقا ناو قوف. وه نم ىلارظنا الو ىتحن وهن لارظلا

 مكئاسن ىلا متطسناام ملعاام نولتول هللاو رذوبا لاقو +متال ةمول هللافىنذخأتالا
 لكؤي و دضعت هةر ىقلخ موب ىنتلخ هللانا تددول هللاو مكشرف ىلع مترراقتالو

 ىببفكيامتاو اريما نوك انا عنصاامو لاق نالذو نالفك ةعيض ذختا هلليقو اهرمث

 هتلزو ىوقتلا هعابلف نايرع ناعالا ءاسنالاةثرو ءالعأا دنا راتتلا ىفام ىلع ملعلا 1

 ىلع دثشا دحاو هيققو نيدىف هقفنم لضفا ”ىثب هللاديعام ماعلا هنرمثو ءايلحأ ١

 لضفاو هرسدأ مكيبد ريخ هقفلا نيدلا اذهداعوداع *ىشلكلو دبامفلا نمناطيشلا

 هقزروهمههللاءافك هللان د ىف هقفن نم ملاع توم نه رسأ ةليبق توم هقفلا ةدايعلا
 5 ١

 راثلا نم هلللاءاقتع رظنءنا بحانم ضرالاىف هللانيما ملاعلا بسنحال ثيحنم'

 راظنلاو ةدابعنب والا ىلا رظنلا ةدابع رظنلانم سج نيلعتملاو ءارعلا ىلا رظنيلفا

 اياطخلا طح ةدابع م.ظزىف رظنلاو ةدابعةبعكلاىلا رظنلاو ةدابع ىهدملا ىف

 ةتايح مايا ةئيطخخا بتتكتال ءازعلاو ماعلا بحا نمو ةدابع ملاعلاىلا رظنلا واطح 1

0 
 ( ل ؛ال ةقيرب )

 نم اياب عنف ودغننالو)

 (هب] ع)ىرشلا 2
 مل وا ) هيلا ا ناب

 مد ناب هن( نحل
 نم كلريخ )هيلا ةحاطا

 لءا(ةعكرفلا ىلصتنا

 ناك ميظعلا لضفلا اذه

 ةبنستلاب وا ىمالا رخاىف

 ةدشل بطاخلا كاذل

 تبهاوملا فاك عا هتجاح

 ىلع رهاظ ليلد هيفو*

 مولسعلا عيج فرش

 . اهلصحن باوثو اهتنعو

 حرش ءاقبلاوبا لاقو*

 لاق ىونزغلا ةمدق»

 ىلاعتدتلا لض هللا ل وسر

 نا بحا نم سو هيلع

 ىلاعت هللا ءاقتع ىلا رظن

 للا نطلق راكلا نم

 قفط لئذلا ود نيىلعملا

 فلتخحم . اهتم نمام هدد

 بتكالا ملاعلا بابىلا

 اهوطخم مدق لك# هللا

 ةنس ةدابع ملاعلا باب ىلا

 مدق لك ىلاعت هللا ىنبو

 ملاعلا باب ىلا اهوطخ

 ىثعو ةنملا ىف ةئيدم

 ضرالاو ضرالا ىلع

 28 و ىسعو هل رفغتست

 تدهشو هنذل اروفغم

 هللا ءاقتع ءالؤهةكلالملا

 ممالك ىهنا اراغينلا نم“



 ارساو ثا_ا انههو

 عماج ىباتك ىف اهتعدوا

 عجاريلفهداران«راهزالا

 ىا (ءاهقفاالاوقا) هيلا
 ةيفنملاءاهقفلالاوذأ هذه

 هقفلاو معلا ةليضف ىف

 لئس ةصالللا ىف ١

 نارقلا ةئارقنع ركب وا

 ةفراسلا) ىا « ةهتفنلل

 له ىا ©« ىه زب اهيلع

 مك ١ ىار(لصتا) ىف
 6 هقفلا سرد مأ ) اباوث

 ايلعتو ادعت هيف رظنلاو

 نال ءافلا فذح 6 لاق )

 تاون ناس دايما
 بقع هنوكص وصخال

 (ىحإل لمأتف لاؤسلا
 نعل لوه#لا ةغيص ىلع
 لعافلا ةغيصب 6 عيطم ىبا

 ةدلب عباد بسن (ىخبلا)
 لاق هلا ) ىراح ترش
 بتكىف)ردتلاو(رظنلا
 نهرث ةيعرسشلا (اناعصا

 ع اشملا ىلع اها« عامس ريغ
 الضو اهي رد ةاتسإلاو

 نم لضفا زب هسرد نع

 هترمث ميركل ( ليللامايق
 كلذك الو هعفن ىدعتو
 رظنلا مضلا ناف مايقلا
 روف مجاشملا ن , عاملا

 ىوافلا ىفو *رونىلع
 بنتك ىف رظنلا ةيزازبلا

 مايق نع ريخ انياصصا
 ىهننا نارقلا ةءارق نم لضفاأ هناف هيقفلل هقفلا سرد اذكو عام الب ناك ناو ليللا

200 
 ْ ىملع مكيف عضا امال 8-55 لوقيف ,ازعلا ريع مث ةمأي هلأ موداب علا هللا ثعب

 0 اورقحال ىلاعتهّللا لوب ركل ت رفغ دق اوقلطنا ركبذعأ 3ك مكيف ىلع عض |ماف مكي ىلعل الا

 0 سم ف فى | ةئام نمريخ مل ئ أذم د فيما 0 5 1 لىتاف العدتيت [ىناادبع

 0ك ةعكرفلا

 ١ دي موق 10 ةنملا ىلا 4 هيف[ لهس ع هبق سس 3 اهيرط كثالس نع

 مهتيشغو ةيكشلا مهيلع لونالا مهند هنوسرادتو هللاباتك نولتب هللا دج ا سم ند

 ملم لكىلع 0 ماع ابنلط هةدنع نوف هلا فدا ةكئالملا هب تفحو ةجارلا

 هيلع ذخاالا ميغ املاع هللا ى 1 0-0 هللا لع دس ىف وهذ ملعلا بلط ىف 2 نك

 كاريخادحاو الجركي هللاىدهي نال هقكتالا ود: :دبنأ نييدن 17 ذخ |[ك قاثمملا نم

 ا اقيدص اين نيعيس باوث ىطعا سانلا عيل علان :رمايأب معلن ل اهفامو اكذدلا م

 كسر علا لاملا نمريخ ءلا هئع ىلاعتهللا ىد ر ىلعن ءاضا اه فام ىلع دعرات 5

 زعا ”ىئث سيل دوسالاىبانعو هيلع م ل ,كاح + اعترفلا او لال ندوه اكنااو

 ١ كالملاو لاملاو رعلانيب دواد نبا ناعلس ريخ سابع 0 و + هرخآىلا علا نم

 | مد ءالعلا دادم نزوي نسا لاق + هعم كالملاو لاملا ىطعاف ملعلا راتحاف

 ا ريخال معه سانلا راسو ريما ىف ناكيرسش ملعتملاو ملاعلا ةليل مايق نم ىلا بحا
 ١ ىلاعت 55 ر رع لاق + كلهتف عبارلا نكتالو اعق-موا العتموا املاع نك

 || # ءاهقفلالاوقا ف ىهتنا لمتلا كلذ رجا لثم هلفدب لمهن ثيدحي ثدحنم هنع
 | ١ ىه ةيقفتملل 0 هلا هن ارقنع ركب ونا لس ةصاللطاق 00 اعلا لضف ىلع ةلالدلا

 4 ىفلبلا عيطمىبا نع ىكحلاق 8 ةعلاطمو اللعتو ايلعت 2 هقفلا سردمأ ل ضفا

 | اناهصابتكىف 8 ةعلاطلاكلمأتلا ىا ه« رظنلالاقهلا 98 ىراخ برقنم ةداب

 أ ةئارقن نوكي ىذلا 4 ىلبالا مايقنم لضفا 8يةسرادم ه6 عامسريغنم :ءاهقفلا
 أ ةالصلاق ارق وراهنلا فام لضفاليالا فنآرقلا ةئارقنا ملعا .رسمتل|ةالص ىفنآرقلا

 / فرح لك لدعي هنع هللاىذر ىلع نع نعال * ليلاىف هّنارقنم لضفا

 || وضد لك الخلا يع ناو نيس اسلاحو ةنانحت ةئام امتاق ةالصلا ىف نآرقلانم

 أ  كلعدنَم 1 نال ءادردلا ىبا نعو + ءادهش مد ىلع ءالعلا دارعتم 3 ريف ءادهشلا

 ٠

||| 

 أ
|| 

|| 
1 
 ا

| 
 ا

 ْ ١ ةالصلاب هماق ليال مايق نم رهاظلا مث *رثعف ءوضوريغ ىلعو نورشعو نط

 || الضنتيهتنا بتكلا ةعلاطمنا باوملال صاح نركيف ةئارشالان وكتال ةالصلاو

 | ليلاف نوكيو ةالصلاىف ىه ىتلا نآرقلاةئارقلا لضفانم لضفا اهتساردنع
 نا رارقلا ةئارق قلطمو ةيهقفلا ةساردلانيبف ةعلاطملا نم لضفا ةساردلانا كشالو
 ا اهجو غلبا نبع لاؤسال باوملا ةقباطم اذه ىلع الو + لضفلاف بتامه

 ا مايق باوملاو ةئارقلاو سردلا نع لاو
 | م .كطاب ولسا لب ليبق نم هنالاش ناىلا ةجاحالو ةقباطمالف بت كلا ةعلاطمو لدللا

 «لع)

 لانا مهوتالف بولسا مكحاو



 هه[ مار ١ ل9 لوعفلل ءانبااب ( لئثس ) لاقشا لدل

 ةعلاطملاوةرصاقةدابعةءارقلانال ليقو *«كربتلادرل ةوالتلاباوثو نآرقلا لوزن نم

 ةساردلا لجال ةعلاطملا لاب نا الا عامس ريغنم هلوق هماليال هناال ةيدعتم
 اذكو عامس ريغب ناكناو لهالامايق نريخ انباعصا بتكىف رظنلا ةيزازيلا فو

 لضفا ملا رظنلا هناح رات 0 *نارقلاةئارق نم لضفا هناف هيقفال هقفلا سرد

 لضفلانب دمت ركب ىبا مامالانعو وه ةرم ىذا ةسج دحا هللاوهلق ةئارقنم
 لضفا ىهىتلا و مجبسلا ةالص ىلصي له هيقفلا نع لئسهناىلاعت هللادج رىراخأا

 باوملا ىفايلاقإلل تادابعلا نم لئاضفلا راسل ضفا ةلفانلا ةالصلا وتاولصلا لفاون ||
 لضفاب لاغتشالا ىلع نوردشنال نيذلا ةماعلا ةعاطوب مجب-تلا ةالص هيكلتو» |[
 ءاتفاوا اسيردنوا ةعلاطم هقفلا لاغتشا ىلع نورداقلاىا صاواخلااماو تاماطلا |[

 دع كلذ كري دقلب هقفلاب لاغتشالا تادكؤملا ننسلاو تابجاولادعب مهتعاطف

 نالنوو ةلباقماوةضراعملا قيرط ىلع ههلليةفؤي رردلا فاك ةقباضملاو ةجحازملا
 عيستلا ءالص ىلصملا كلذىا هيوهؤ# هلاباوج (لاق مجبسنلا ةالص ىلصي هيقفلا

 هجو ةيعادالب ليوضفملالءذو هناكما عب م لضفالا لرث ثيح # ةماعلا نم ىدنع#

 لاعالا وهاهلكمولعلا ن م دوصقلانا اجا تف رعاك لكشي نكل اننا تف عام ل ضفلا

 الا ريغلاب دوصقم وهامثك !تاذلاب دوصقللابلاغتثالا باوثنا!كشالولئاسو مولعلاو

 مالك «ىهتاؤ» ل «أتق قالطالاوهقوسلا رهاظو كاذب ةرورضلا لاح ىلع لم نا

 ةأرمااذكو 86 لجرلا 8 ىتاغرفلا مامالا ةيادهلابحاصل *«سينحلا ف وو ةصالملاا
 رر>ام ىلع اهتاسلب امجاوو ةالصلاةضيرذ هبل صام ه«نآرقلا ضعب رعت اذا |[

 انقوىاه؟اغا رفإ# لجرلا كلذ ه«دج واذاف#ب نآ رقلا لك ه6 لكلا معتم و ةيهقفلا ىف |

 3 رعتناك وله ةيلصالا حبا وملاباستك !نماذكو تادكؤملاننسلاو تابحجا ولا خرمانلاخ

 ه#نارقلا ظفحنالؤ# مسا ةالصولو ه6 عوطنلا ةالص نم لضفانآرقلا## قاوب

 ض رف## هلودبقاعتم 6ةمالا ىلع ادوع اضعف دعملا نموا بلقلا رهظ نمءاوس |]

 كاذ ميَشنم دجو ناو لفنلانم لضفا ةيافكولو ضرفلانا كشالو «ةيافك

 نيتليضفلا زرحا هناكف بوجولا ريغلا نع اطقسم ناكو الضف هسفنىف هنوكل
 ىلع ادئاز *(هقفلا اعتوإإ الثم نارسنلا وا تولاب لاوزاارطخىىلع ريغلادوجوو
 ةياهنو نآرقلا ةياغ هنوكنم اضيا ركذ ال * هلك كلذ نم ىلوا © هيلع مزلام

 موعو ةيدعتلا اضياو ناسنالا ىلع ةوبنلا نمرلصم :دافو ناقرفلا لوز'ة

 ىلصالا دوصقملا ىه ىتلا هحناتنو نارقلا تارمث وه هقفلانا لضفلا هجو لعل

 سينجتلا فام 6 ىهتا 0 ةوبن هلا ةثارو ةقرا ىلا لصين ا ىلا ردقلا م,ظعو عفنلا

 دم ال1 نتا ةسافإلا ةييج دحا هللاوه»لق ةءارق نم لضفا ماعلا ىف رظنالاهلادج رلتاقم نان ءةيناخ راتالا ف

 مامالا نملدب (هناهللادج رىراذصأا) ةهعلاداضا|نوكسو ء انلا عنب «لضفلان بدم ركب ىبا مامالانء) ىكح (و)

 ىا » هيقفلان ع 0 هن ض رغلا قلعت مدعل لئاس لا نع ت1

 له ) هقفلاب لغتشملا

 لعافال ءانبلاب ( ىلصي

 مانعل ( عيبسلا داع
 هتمذ فرصيف اهباوث

 لعلاب لاغتشالا لدب اهيف

 ىا 6 كلت لاق رز كيذل

 ةعاطإ ةروكذماةالصلا
 رده مل نم ىا « ةماعلا

 عكا :ةعلطم لم

 دعي مهةعاطق ءاهقفلا اما

 علا رمشن ضئارفلا ءادا
 ةض راعي (ليقف )هتمدخو

 وهؤ «هيقفلا نالف هلزب

 ةالص ىلصي )) ءالعلا نم
 ةضراعمال (لاق عبستا
 (ةماعلا نم ىدنعوه)

 ماوعلا ةعاطب هلاغتشال

 ( سينجلا فو ىهتا ١
 ميج ةحوتفملا ةيقوفلاب

 20 نو هك ا

 (لجرلا) ةلمهث ةتحف
 مبريبعتلا و سنجل هيفماللا
 ةأرملاف بلاغلا ىلع ىرج
 كيذك كلذ ىف :لعتلا
 6 نآرقلا ضعب رعت اذا)
 همت ىفو هيلا جاتحلا ىا

 ص مو مدعلا ضع

 ةطاحالا ةلادسال (لكلا
 اغا رفدج واذاف )علا لكب

 هه كغ نآرقلا لئزد ل عوطنلا ةالص نم ل_ضفا ١ هيقاب ىا 6 نارقلا م ناك ) ةياصالا حناوملا ْن

 هردق مظعوهعفنموما(ىهنناهاك ) روكذ(ثاذنم)لاغتشالاب (ىلواهقفاالعتو )ةلفان عوطتلاو (ةيافك ضر
 هقفلا ةنصواع هيفو 20 :ىذ |ةالاص ىلع لضفملا نأ رفلاىلاب معن ىلع هقفلا عت هل.ضفت ىلا رظنلاة دك ولا فذ دم ىف ١



 و كو +*كسكالو حوف بيط م كف + زازتءابول واهقفلا اعف *مهبرع وذزتعا اماذا+ عاشلالاق هيلا ةجاملا موهعل

 |1]او ىلاعتهللا ىلا برقتلا دصقناب بيير مالا - مةنلا تس اذازإ رك ذاهبولطملاب ىا(هب لم“ !اواءزايكال وريطي

 ضذاإ هته )|
 ؤ م 0 ابا ناعا عع ! 0000 او يدا م رملا بط انا لع نينا < هيد نا 210 ولاقت
 ليصحتو اعلا هيلا بتر لأ ودب 4 ةينلا تدك اذا هل لمعا و #هف ف املا ١ 1 اءاطلا 0

 1 9 حد وت ةدح

 ١ تناءاطلا رسسكلاب 6# ربلا لامعا ميج نم لضفا 9 هريغ ىلا تافتلاريغ نم هاضر | لخدو 5

 م | ماعلا ىلع صاخللا فطع نم «هقفلاو) جلا عما بلط) لوالاك ىا (اضيا )سيلا ىف ىا (هفو)

ْ 
]| 

 ا ة ) تاولصلا اهف
 | لوعفلل ءانبلاب  هللادبعام 0 ةالصلا هيلع هلوقل 8 ةالصلا لفاونك يي
 يثكلا لمعلاو علا عم ريثك ليلقلا لمعلا نا «نيدلاىف هتفن٠ لضفا ”ىثبإل لوتس انا 11 | مالسلاو ةالصلا هيلع

 1| عيمأل ءاس دع

 لامعالا لضفا ريغصلا عمامل ىفاك ملعلا ىلا جاتحم لمعلا عكف لهجلا عم عفن (رشبإ لعن بنان(هلل) اال األا لّضفأ رشصلا مماخلا ثيدح ىاك رلعلا ىلا اتم لمعلا ديف لهظا م عفنال | 7 ا
 ' لمعلا ل يلق هعمكعفشال لهطا ناو ه 1 و لمعلا ل يلق هعمكعفن م 0 هللاب ماعلا

 | ريخنا ثيدح و ةريثك تاضراعم ثيدحلا اذه لثمنا لق ناف * ه 0 الو

 | نآرقلا :ءارق ةدابعلا لضفاثيدحو ءامدلا ةدابعلالضفا ثيدحو ةالصلا ركلامعا
 و للادنع ةجرد ةدابعلا ل ضفا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق حرش ىف ىوانملا لاقدقو* لاعا رد نا: اولعاو

 سأرو لامعالا لضفاىلاعت هللاركذ ناهيفو اريثكدللا نورك اذلا ةمايقلاءوب ىلاعت | لاعالا ف كلذ نالئالصلا

 | لهوتايملا نعىنغ ناسنالل لهو ناسنالل حورلاو نادءاللة اياك وهلبةداعس لك أ يا واع !ةئيهو علعتلا

 ' انلق + ضرالاو تاوعلا مايقو ايندلا ءاقبدي تلق تدد ناو لدعم حورلا نعل معلا ير

 نحف مهلاوقا صنل فلاخام لكو ءاهقفلا لاوقا ىه انتجو نودلقم نحيالوا "|| رغد نمر: نم لضفا

 مديع ىلع للا ىف زاوجال اك مهيلا لصيملصدلا اذهنا را ردا اهي كاستل ||! العلا وأ تاماطلا 0

 ىلع مدقم مهج ا حا ىف عقو اهسال مهسايقىلع قفاو ىذلا ثيدحلاف + هيئاعم عالطا || فطع (هنآلوإ كلذك

 كالت لثمىف لضفلاف لمعلا وا لضفا ماعلا نا ىف فالتخالا امباس تعم“دقو هريغ || ىليلدف ىا هلوق ىلع

 فاد د دق كالذ لثم 5 اضا تعع* دوو ملعلا لضفنود ىن يعل قا صا ثيداحالا ل لانس وىلدن ةءلضفالا

 نا هلا ةيدح كرافت ىف لبقو + 00 صاخثالاو لاوحالا فالتخاب || «اعفن) لعثاىا (معا)

 فطع «هنالوؤه هيفام ملعت تناو اهريغلو اهلماع اذهو ةيلعفلا لامعالا ىف كلذ هتكر روهظوهنرم موه

 ميلعتلاب 6 هريغىلاو 1 «لاب هيلا عجرب هعفن نالاعفت عا ف هلوقل هلوق ىلع 9 عفنلا 0

 7 ةصانن لماعلا ىلا عجري لامتالا نه هريغ عفنوإل 0 لا ىويئدلا ال
 01 رافعا دعب در كحل و الما للالا مح رال كاعألا يام متت متت | لاك 0 0
 ايوقن طقف هسفنل ناكل اه نوك ناعح !١ ىلإ تفتلت الو طقذ ؟هسفنل نوكناع لضفا ءان ليق ناف +كلذريغو

 نسنم ثيدح لثع لكشب نكل اضيا هيف سكعلالاّت>١ ىواستلاعه هريغلو هل اع

 كاذرجا لثم لماعلا رجؤي هنم هتؤر لجال لماعلا ل علثم ىتآلاذا ةئسح ةنس

 ضراموهل ةعيبطلب ماعلا فال مزالب سياوللق عن اضيا ايدعتم نوكيف ىتآلا
 ميلعتلاك ملعلا ىلا هعاحرا دعب الف هلعافك ريما لاد ةباثا اماو مهفاف لهل

 لعفلاب قاعتم وغل فر

 (ندلا ىفهقذ نم لضفا)
 ٌثيدح قال وهو

٠. 

 بيجا+ ىو رخا عفن ردهسملا
 ماعلا بلطلة واسم ريغ هلاب

 رودلاب © هيلا عجرب )
 ه.لمتل انزع هدوه ىذلا

 (لاقإت كالذدنع نوزوفيف ىرخاو اك مهعقتيام مهديلعتب ةءالا ىلع «مريغ) عفن(ىلاو]) هالوم ءاض رىلا

 ةافو رتاج وهف دحاو لماعىل وه** ىلع نيا ومع« فطع بابن هلوالاىلعو افانيت-امفرلا زوي و بصنلاب( عفن وإل ءاض رل اب
 ىورخالا كالهاا نع هسفةناهب دعب اهنال 6( ةداخ ل ماعلا ىلا عج ربرث ىلا هتدللا ىلا هب ب رقتملا( لا الا ل ريغل هنا «نءهريغ)

 ع
 ١



 ( ىلا ءتهللا) ىصاعملا نم هظفح ىا ( هعدع لافيعض ناسنالا قلخ و ىللاعتهللا لاق (فيعضلا)) ليلذلا جاتحلا(دبعلا لاقل |

 عقدت انررفاتو ءادنالاب صاخ القع هتلاعدا خا ءايلواللاهب سدلتلا زاوج عم ةيصعملا ةلخادم مدع ىنعم ندعلا 1

 مولعلا ليصحت ىف (ةدايزلاب لاغتشالا|ذكو) ىبلا دص اخ ىهو ةعصملا كلن هلوش ىلاعتهللا ىلولا لأسي فيك لاّشإب
 جاتحام ردق ) ىضاملاو ةيردصملا امب لعتام هددت ىف سا مانع وس( لعت دعب راهم ىرورضلا ردن لتتا

 غبزلاو أطلنا نم 6ىلاعت هللا همصعوو ةيادهلا بحاص #« فيعضلا دبعلا لاقؤ

 ليص# نم #* ةدايزلاب لاغتشالا اذكو 8 لوقلا اذهىف اه“ لاوقالاو لاعفالا ىف

 اذه نم ردابتلانا ىئال## لضفا هيلا جاتحام ردق ملعتام دعب 8 ةيئيدلا مولعلا

 لضفا لاق دقو الصا لمعلاىف لضفالاذاف هيلا جاتحامت هلبقام نوكينا قوسلا
 لاما ع هرخآىلا ملعلا باطافنإ هلوقىف ملعلا نه ديرانا هلصاحربلا لامعا عيجج نم

 مسنالف لاحلا !ء ءارو ديرا ناو ذئنيح لمملاف لضفلا لدا لوصح مسنالف

 اذاو#ه هسفن ىلا ”ىنثلا هبشت ذئيح وهذا خلا لاغتشالا اذكو هلوتىف هيبثنلا ةعص

 نا كشالو ةدكؤملا نتسلاو تابجاولا اذكو *# هضئارفىف ناصقنلا لخدال ناك

 ريغلا عفن نم ب انلق ام محصل وهو ف ييمتلا ىلوالاو ضئارفلاب رصقلا هرهاظ
 ,عزامال *سانال مهعفتا سانلا ريخ رح هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر لاق اضنا

 معلا وةيلصا ةدوصقم اهنوك ىلع ءانب ةدابعلاب لاغتشالا ةيلضفا نم داهزلا ضعب

 ةيؤرو راونالا تادهاشمنم ةيذسلا تالاللا لصح اهب لاغتشالاىف نالو ةليسو

 ىنال دبال هلا نال ىثحلاىلوملا لاق *كلذريغو بلقلا روضحو رابكلا ءايننالا

 ةراشالا تقبسإك ىننلا ةلداب اهلثع ضراعف تاثالا ةلدا نم رك ذامو ليلد نم

 ةياردل لخدمالو ءاهقفلا لاوقا وه ثالذ لثه ىف ليوعتلا نا اضيا ريشاام هتاف

 دمتملامهيف ركدتو ةفوصالاوه ,كملا اذه لئاق نكل *ماكحالا هذه لثمىف ريغلا

 دهتجلاب همه صتخاام هذه نوكنا ىلع مهدا نب مههاراو ىروثلاو ىلازغلاك

 دعاقت نم نيب قرفب ناالا هيف ظح ملاعلا نم هريغل نوكي نا زاولل مولعع سيل
 ةفوصتملا مالكو مولعلا عجب ليصحم دعب هلدعاقت نمو لاخلا مءليصحت دعب لمعلل

 قباسلاو ميلا وههلوت ميقتسيال ذئيحنكل لوالاىف انه مالكلاو طقف ىناثلا ف

 لمعلا هل ل_ضفالاف الثه هتوابغل لعلا نم اتوذ ذخأيال نم نا رئافلا رطاخلا ىلا
 ىزازبلا مالك هيلا برقي اك لَا هل لضفالاف كيذك لمعلا نم اقوذ ذخأيال ندو

 بلطي 7 هب بلطي نا » يعتلا ف اهركذ مدقتملا 7 ةينلا ةعصو سي برقلا ضعب

 اهباوثو 6 ةرخآلا رادلا ف ةاحن هيو هاضر #« ىلاعت هللا هجو © معلا
 ززعتلا و لاملا بلجو بصانملا و هاملاع «# ايدلا بلط هب ىونالو

 محم: ناو ملعلا بلاط دارأاذا ليقو## ةلجاعلا تاذالا ن٠« اهريغو رارئالانيب

 هيف لخدب هلعل هوو ميلعتلاب 34 قلخلا ةعفنهو لهما نه جورالا ىون هنن

 هءاقب 0 معلا ءايحاو 00 كالذل مادي ل مدع كمل 0 مهل ةباططاخاو ةدامالا نا

 نا( هاو اهي(ملا
 ©« ناك اذا ) ربلا لاعا

 (لخديالا) ةدايزلاب لاغتشالا
 ءالكإ رينا ورانيا مضب

 ىف ناضقنلا) ةهعملا
 لاخدالادانساو(هضئارف

 هلخداناف ىلةع زاحي هللا

 ىنبع ضرف اهنال الف
 ردة ىلع :ةدايزلا تسيلو
 رهور) كلذك هجاملا
 نم ىا 4 انلقال مبحصا

 هريغىلع و هيلع هعفت دوع

 داهزلا ضعب هعزامال#

 ليلا لسنا نو
 اهنوك ىلع ءانب ةدابعلاب
 لعلاو ةيلصا ةدوصقم

 لاغتشالا نالو اهلةلءسو

 ةذسلات الا ا لص اهب

 راوبدلا ةدهاشما ذم
 رابكلا ءا-شالا ةيورو

 ةدايعلا فبلقلا روضحو

 هش اف ا[ كلذ 6و
 ةهوصو ب هداز هحاوخ

 نا ) ريعتلا ىف ( ذينلا
 ه_لعت ىا ) هب تاطي

 هللا ) تاذ ىا (هجو)

 قح ءاداو « ىلاعت

 هيلع بجاواا ةيدوبعلا

 را بلطالو لب (ايندلابلط هبىونال وز ةنطاق هتؤرو ىلاعت هللا ىذر نك اهيلاعم ئا اندلا لباق» ىهو

 (جوراطاىون) هياط ف(هتن) معلا بلاط 6 هنآ دارا اذال.ةو) ىلعالا ىلعلا ىلاعت هللا هجوةولط» نك 6

 لاغتشالاب )ا معلا ءاسحاو ( ىدعتملا عهنلل يباع 2 قاما 000 2 ىون و( معلا نا )ع لهما نءو 2 9 1



 فد ىلا ىا (ىهتنا)+هترك اذمإعلاة ايش +ةرك اذم اءالمداف +هنرخ آو ايند تحلصو+م رك اذ وريعلا زاح نم هرعاشلال اق

 نيفراعلا ناتسبر) باتك (ىفو)ةععسالو ءايرال هللادجول ايرقتليقب ىحامهءدصقيف نيدصتملانبب ةافانمال َهَققلاىفو

 حاص ىحي رون هلال (هكرت نم لضفا رعلاف) كلذل هكرتالف هبلطىف ( ةدنلا ميت ىلع ردشب مل اذاف) ىدنق رمال

 | لعلا مست نا ) لوعفلل ءانبلاب م ماو اح 6 جرب هناف 0 م« رملا رعت اذا هنال ) جلظلا نم

 © هنن ) نلاطال هروذل

 دلل نها. رونا جيرخت
 للاكل 3 ميت مدع

 هيلع تداعفهيف هعورش

 دهام لاق )ب هتكرب

 لعافلا ةفيصب «هللادج رب

 ريبج ناوهو داهللا نم

 َنيعِباَتلا : طانسوا نم
 0 ةلج هللا هجحر

 لاك ةيريخو ا دقن اكسم

 رعلا ائيلط) دق راعكاب

 ةثلثلاب 6( ريثك هيف انلامو

 6 ةينلا نم رف ةدحوللاو

 دف رعملامدعل هبلط حج" ىف

 دعب (2) عورمشلا دنع

 هتدابدع ىف لوخدلا

 هيف ىلاعت هللا انقر )
 ( ىهتلا ةبنلا مح
 ناك ىزر رعلا نا هيفو

 قزر بارششلاو ماعطلا
 هال امهنم فرشاوهلد

 امهو حاورالا قزر
 الة امان دل

 ىا 6 هيفو ) حاورالا
 «مهضعب لاق ناتسسلاىف

 ىاك ىروثلا نايفس وه
 يلسعلا انملعت ) ءايحالا
 نم (ىلاعت هّللا هج وريغل

 | نا خال ,هوتكليق مالك ال سينجتلا مالك « ىهتا ل هلها ةردن دنع ايس

 ه ركذ ام درت
 عجارف كلذ ديبقتلا ديرا ناو ةديقم ةيناهلوك سن الف قالطالا ديراناف

 ةرخ الاوىلاعت هللادجو هيلا مضنب ملام ربتعيال ةعفنملاو جورالا ن

 لعلديلا

 ام« زالت 35 اههداما مدع تفرع ر 5 ذامو ليش هنع ربعو رخاف هضرم اذهل

 لئاوغلا ةجاذم © ةينلا مي ىلع ردّ مل اذاف نيفراعلا ناتسب ىنو مهو اك

 6# هكر تنم لضفا معلا دي وندلاةوهثلاةبلغو ةيناطيشلا ماهوالا ةضراعموةيناسفنلا

 دنعلصالاو ةينلا صولخمدع ررمضنم دا لها رسضذا صولا مدع لجال

 هابشالا ىاك كالذك نيتدسفملا ضراعت دنع ا فخالا باكرا نيررضلا ضراعت

 32 لعاف هك ملعلا متت نا #8 نبح دعبولو # جرب هاف ملعلا ملعتاذا هنال 3#

 00 او اعلا هعبط ىلخو عئاوملا نع الخ اذا رعلا ناف *« هنن ف

 هليقامل ديأت #« ىلاعت هللاهج-ر دهاجم لاق 8 لاوزلا فرش ىلعف ىضرع

 هريغ فالخ ملعيال ايف ام« انلدح نوكنْنا هم الكح مصب نيعباتلا نم وهذا

 ريثك هيفانلامو ملعلاانبلط ف محدالا ىلع ىباعصلا بهذك سابقلاب كرديال ناكدقو
 ىل-ع ردقنملىا ةدوهت ةمان ةلماك ين ملعلابلط دنع انل سيلىئعي 6 ةينلانم

 هي هيف ىلا عت انق 0 ب لامعالا ضءب ىفةد.ج ةيئانل سيلاوالامعالا مج ىف انت ةيفصت

 هترمث مدعتب رحيب وريغلا ةاساقم وا هلو هاهف هفرمصتو للعلا ة وشب يدينلا يخص وب ملعلا ىف

 هيناماةروس ”ىطنتوهلامآ نارين دقوتاهدنع ىهتن.ىتلا طاطخالا ةيترىلان سلا غولس وا

 ريغل ملعلا انلعت ف ىروتلا نايفس 4 مهضعب لاق ف ناتسبلاىا  هبفو ىهتلا
 ىبأفىف ءافلانا رهاظلا#ىلاعتدللالا نوكينا ملعلا ف عنتما #*« ىبأف ىلاعتهللادجو

 نع اهم هسفنىف نكماناو ملعلالوص> ناروفىف سيل ءابالانا ردابتملاذا مث ىنعم

 || ىلع ةينظلابلاطملاهذهلثهىف دج ملصت تايادجولا ءذهلثمنا نكل نايفس لثم

 هلع نظلاهب نسحينمةذوخأللا ةمدقملاناةينازيملاف ررةدقو عملا نيب ةكرتشم ةلعلانا
 مهند ىف مهعقنبام ىلا ر وهخلا بغرت اهنمناكىتلا ةباطخلانم هتضايرو هحالصوا

 «6رهاظلا وؤفَديف وصلا ءاهظع و ن.دهتجلا رابكنم نايفسورسثلا ريفنت اذكو مهايندوا

 رهاظلا قالا لعل ليقام ىلع رعلاب «# هءدارهنا علا انلعت ضعبلا اذه لوقنم

 رهاظ ناك امل لوقلا اذه ةدئافىف ىثحلا لاق هرخآىلا لضفا رعلاف ناتسبلا لوقنم

 عش اليل هداه مالعا فنصملادارا كلذك هلك نكي وزع لكل الماش ه.ةفلامالك

 23 واعودفرسثا(نوكينا) عاشوالا ل عتءاىا (رعلا ىأف) ةدافلا ضا عغالاود> د#ملا ضا الا

 رونلا هن ىل<##و رومألا هن نيش هنال هب هيلط ىلا هللا ريغل هيلط نه هيفهل وخد دنع هب ,حاص ج رد وهف (ىلاعتهللالا رف هردق

 ممتاز( (هدارمنا رهاظلاو )ف نصملالاق ناسا لاك اياهنم زبع فيك فرعيو رورسلاهن حولي وتالظلا ه.فشكتو
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 ضارعالاوهتعاطىلعلابقالاو ىلوللديح وتلا ىلع ةصاخلا ةلففلا نع (ةرجازلا مولعلا) هلل الا نوكبنا ىبا ىلا

 (هقفلا) 0 (نم ارذاواظح ناسنالاذخا اذا هنع (قبساعف) ناتسسلا بحاصى ا (هلوق ليادر) اندلاةرهز نع

 6 (ىنش) ةدافتسالا نع هل ىنعتسيو ةدافالاىف هب موشي ىذلا ىبافكلا هضرف نم ىئيعلا بجاولا ىلع ةدايز

 هجوتلا نم هنم بلطاع ةلفغلا ىف هعقوب ام رق أملا نؤشب وجت ٠/5 1س هلاغتشال هلال( هقفلا ىلع سصتشال نال ب

 اهريغناو عونمت كالذك هاك نكيملو هلوقف هب رعأاك اهيدابم وةرجا زلاكإإ:تامدقم

 كلذك نكيملناو هلوة ىنعم لاقي ناالا ةينلا متت حصننا ىضتقيفتايقسلفلاك

 ةنلا مجم“ هحالص نكيالو هادا حدنال هضعبذا ةيناا مك حصي لع لك نوكيرل

 لوالار يغب صيصختلاو ثيدحلاوريسفتلاو فوصتلاوهقفلا * ةرجازلا مولعلا ' 
 نوكنا ىئال هقفلالعرمصتشالناهلوق همئالبال هسفنىف هتماقتسا مدععم ىهوتاك

 لوةىا « هلوق ليلدب #8 هلوةىلا جامتحاالب هسفنىف رهاظ ادارم ىنعملا اذه

 هركذ نم فاصملا دوصقم ,ظعمنا لعلف هباتكىف لبانهال « قبساهف 8 ناتسبلا ١

 سيل هلا رهاظلاو ضعبلاىلا هلوق ريمكعوجر مهوتدقو دياوقلا نم هنعضنام دقن ْ

 ليقو # ارفاو 86 ابيصن # اظح ناسنالاذخا اذاو 9 هلوقلوقلالوقمو ”ىثب

 لب ناتسيلا نم "سيل ذنخلا اذاو هلوقآل معلا عحتثنا ىتري هناف انه هلوق لوقملا

 ىتاثلا لعل بحس ليقو بحي لبق # ىغبذ 8 ةجاملاءارو #* هقفلا نم 8 فنصملا نم

 * هقفلا ىلع رصتس 9 نا 8بجاو سل هقفلادعب دهزلا ملع 0 لعذا قالاوه

 هي دهزلا مع ىف 8# لمأت *# رظنب نكلو 9١ ةلفغلا ىف هعقوب امبرذا طقن |[

 دهزيف ةديجلاوا ةيمذلانم بولقلا لاوحا هءفرعي ملعوه ىذلا فوصتلاىا

 ىتؤي * ىلاعتهلودب ةراشملا *# ءامكحلا مالكىفو 8 ىرخالافبغريو ايندلانع

 ىلاعت هللاىبصهلوةبو *اريثك اريخ ىتوا دقف ةمكللا تؤينمو ءاشينم ةمكملا |

 ىهوهناسا ىلع هبلقنم ةمكملا عباننترهظ امو نيعبرا هللاب صلخانم ملسوهيلع

 نومم-إو هعضاومنع ملكلا نوفر نيذلامولعال ماهلالاو ةيهلالا قئاقملا مولغ 1
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 لئاعش و إب رابكلا ىلعا سه «تاماذهانلعىف لغوت ملوتام نمىلذاشلا عشلا نع« رانلا

 ىلع لابقالاو ايثدلا نع ضارعالاو دهزلاو عرولا وحن نم مهتالخا # نيملاصلا

 رظنب مو هدحو «هقفلا لعتاذا ناسنالا نافؤ# هللاىوسا.عباقلاريهطتو ةرخآلا

 ٠م ةرفحافش وهلب مهاوجن نم ارهكف ريخال هنا اهباس تف عدقو + ءاكح مهسفنأ 1

 قليلا لاو>ابةقلعتم مولعب هلاغتشالا هبل » ةوسقلا نم اسف ةمكملاو دهزلا اعف

 3 اا كلو ال يح بيبي ببسي بسس ب
 معى رنين و) ق ةينلا متت مدع ناكاذا هنال كالذك هلكنكيملوهلوق «رظنلا ىصاق ناكنم طبمللا يف

 دهر هلال ( دهزلا ل هرج ويخ نمدازملا ناك نالوقا «كرتلا تناحنتفةيلضفالاف ةرجتااتلا'ءولقلا ا
 ةنعر زاندلا نعناسنالا 0 :

 لص كو ىرخاالاق

 دارملاف حاسشنا هبلقيف
 فوصتلا 3 دهزلا ملعب

 ضارعالا ىلع كعالا

 اصرح> ةجامهلا نعدازاع

 ىورخالا ميعنلا ىل-ع

 امدلاةرهز نع اضانعاو

 ءازعلا ءامكملاب دارألا

 ةمكطلا:اوتوا ْ

 اوما> نيذلا ءامكملاال

 موي ملعب بيغلاب

 هه نيذلا

 بابرا ىنعي ةيشاطلا فاك
 ةركفلا ءافصو ةمكمللا

 ةريدصصللا ان اكلإجكل
 كاتصتا هللا ىلا دولاب
 نمعوفرااثيدملاىفو *

 نيعبرا ىلاعت هلل صلخا

 هيكل عيان ترهظاموب

 هاور ةناسل ع هبلق نم

 نم ةيلطلا ىف معن وبا

 اموف م بوبا ىنا ثيدح

 قالخائا ( لئاعشو ١

 هيف ماللا (ناسنالاناف) هاوسام كرتو ىلاعتدّللا ىلع لابقالاو ايندلانع ضارعالاو دهزلاو عرولان«(نيلحاصلا)
 (ةمكحلا )اع »و دهزلا ,اع ىف رظن وز خو.شلا نههذخاب ةيلعلا ةيعرسشلا ماكحالا اع ىا (هقفلا ملعت اذا)س نحمل ٠

 هنعللصاو ديز ىنءاجهلوةكوهذ واولابتردصاملالاووهوهو اد ريدقت لاح ةيلعفلا ةلخاو فوصتلا ماع ىهو

 ناربخ ةيطرسشلا ةلخاو ىقلمللا لاعفاب ةقلعت» مواعب هلاغتشال ( هبلقاست ) هلوق اذا باوجو

' 



 ذمرئاا ثيدحىفو (ىهتاز هللاذجحد نه هذ ىفو هتجرو هضف نم ىا « ىلاعتهللا نم دعب ىماقلابلقلاو)

 دولقلادعبانا و بلقلاة وس هللا رك ذ ريغب مالكلا ةرثكن اف هللا رك ذريغب مالكا | وثكتال اء وفم هنعهللا ىطر رم نبا نع

 ءاسقونيعلا دوج ءاقثلا نهةعب راسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاة لاق هنا سنا نعرا زيلا دنسم ىف و+ىساقلا بلقلا ىلاعتدللا نم

 ٌنابلقلاداوس ةمالع و بونذلا نهباقلاداوسنا نيا اصلا ضء؟نعو +ىهتاايندلا ىلع صرالاو لءالا لوطوبلقلا

 اهردابو ةبوتلا ىلاعراس و كلسفن شقانف ارئاىاام م ةظعوللال ودمر > ىا اقثومةعاطالال واف وخىا اء رفم بونذال دحن ال

 1 م وهدي هللا قلخ مالسأ |هيلعمدآانبب لاح هي[ 0/7 1- رك داو لهتباوهللا ىلا عمضت ور ورغابن دلاو بوتكملجالاناف

 هثنج ىلا دك الم قانعا ىلع

 ادحاو امئذالا بنذب لو

 عفري مل ةنس قامةلر

 ءامح ءا_عكا ىلا هرصب

 ثاححا انههو هللا نم

 ىف اهتعدوا رارساو
 لاق راهزالا عماج ىباتك

 لاحلان اك اذاف) فنصملا
 لوطح ىا(هَقَفلا اذه
 رظنب مو هلعننا ةوسقلا

 ماعت ((ك ظف) ركذايف

 6ةرجازلا ريغ مولعلاراس)

 ودلاك ايندلا مولع نم

 ىاكلاو قطلا عفرصلاو

 هركحذ كاذ ريغو

 ديزي الف هداز هجاوخ

 هللا نم ادءبالا اهبحاص

 نهسودرفلاىفو *ىلاعت

 هللا ىذر ىلع ثيدح

 دادزا 0 اءوذم هنع

 اعاف ىده ددزب ملو اع

 ادعب هللا نم دادزا

 عنتماو ةدابعلاب لغتشام) هقفلاى ذخاى ا (هقشلجر) هطيض مدقت »ع نيا ىو 2

 سانلاناك ) اذاف ةذ-ذىفو (ناإهلاع (ذ) ةيلطال هدنعام «ميلعتلا نع

 هأزجا) كالذ نيلماعلا ءازعلا نم

 درهلا هقفلاف ةلءاكلا ةدحكر نق ىأ * ىلاعت هللا نم ديعب ىساقلا باقلاو

 اذه لعلو باقلا ةلذغل اببس هنوكل موهذ« لب حودمع سيا ةمكحو دهز ال

 ناتسبلا مالكح #* ىهتا © رخآ هجو هلنكما ناو ق_سفت هقفت نم اولاقام

 للا رك د ريغب مالكلا رك ناف ىلاعت هللاركذ ريغب مالكلا اورثكتال ىذمّرلانعو
 هحرش عه ةعرشلانعو +ىساقلابلقلا هللانم بواقلا دعبا ناو بلقلا ةو-ق

 ليق .دقف ضعبلا ىلع رصتشالو ةتجا_ل ايفاك اظح نف لك نم ملعتملا 0

 قسش مدح و هقفلابو عدت هدحو دهزلابو قدنزب هدحو مالكلا ملعب هللا بلط نم

 وه ىذلا #* هقفلاىف 8 بلقلاةوسةىا #* اذه لاملا ناكاذاف 8 فئنصملالاق مث
 اهنافةن رعلاك ن ةرجازلا ريغلامولعلا رئاسب كنظاف 8 قافنالا ىلع مولعلا فرشا

 ددز,مللواطع دادزان م ثيدحلا ىف ىلو الاد رطلاب هللأ نم دعبلاو بلقلاةوسف بجو

 ملع ىا لاغتشادنع دهزلا اع لامها 27 ةلخابو هللان ٠ ادعب دادزا اماف ادهز

 يدا لغتشا مت 0 سه“ مهأاىفو #3 تف ماك اياباصسإو انا وح ف 57

 ه«ءازجا و ءالعلا نم ريغلا ياعت بسب # هريغب هنع ا ونغتسا سانلا ناكناف ميلعتلا نع
 ضرف نام الاذا زاوللا ىنداىلاةراشا ءازجالاب ريبعتلافو عانتمالا عم لاغتشالاىا

 ىلاطلا متاكك ىطةليبقىلا بوسنم 4 ىلاعت هللادج-ر ىئاطلادواد هلعفاك © ةياقك
 ءانغتسالادوج وله« ةدابعلاب لغتشا مث ف هللاامهج-ر 46 هفيتح ىبا نع ملعلا ملعت هنافؤ#

 اول عطب حف جال مهسنأو مهطالتخا نع 4 سانلا لزتعاو 9 ريغلابهنع

 لابطلاىلا ةشحولااماو رتاج سيلدهناف ةلزعلا لامكل تاءاجباو غلا وح هكرتنم

 لعفذا لضفالا كرت هلعانكل ذئيح زاحناو كّرلاف اهبرق ىف نارمال ىتلا زوافملاو

 الضف راثاف تائجاولاو ضئارفلانء الضف لفاونلارئاسنملضفا ةدكؤملا ننسلا
 . لغتشي او ه لضافلالجال لضنالا كرت تابجاولاو ةدكؤملا ننسلا كرتىلا وعد

 ءازجالاىا هي اذهو وه اهنمدلوتم قالا ىدرلكو ريغلاب ةبععل ا هناضتقال ميلعتلاب

 ناربخو ردصهلعفب سيل # ذخا هلو قفةدابعلالاغتشا قيرطوادوادىا ه هلال

 (لضافلاب)

00 

 الث * للا 0-1 ةدايعلاب لغتثا ) مامالا باعصأ ىلا, دوج ول هدنعامل ,

 دحا هنال اذهو) هريغ لعفب هلوصا مينا لغتشيماو) هلاحق هولغ_كيب

 ١ (هريغخ) هدنعام مهل هيلعت نع( هزه اونغتسا

 ' داو متاح ةليبق ىطل ةبسن ةلء#لاب (ىناطلا دواد لمفإك ) هالومل هبرقو

 ١ نامعنلا (ةفينحىبا) ,ظعالا مامالا (نعإ لاقفنعب ذخاىن.. هنعضتل رعت ىدعو هقفلا (لعلازعت هنافإ) زوهثملا

 سانلا ةجاح مدغ ىأرامل « مث )



 هندعتل# رف وا عفن نال قه رك ذاع قلعت امته عسدق وةدابعال ملعتلا لاغتشا مدع ىا كلذ وه

 ءكاَرلاةيولواىلا ةراشا ريبعتلافو #سأب هب نوكيالف 88ةرصاقاهئاف ةدابعلا ن ود

 ةيفوصلا نا دواد ه0 ع الو 7 لضفالا لا ةيسنلاب لضافلا نكاح وك

9 03 

 روصت فيكف مرتك صخرلا اولعجيناىلا لاعألا لك تا نعن وهاي مهو ةنئسلملا

 لصام لاو ىهتاو» مهدنع سكعلا ىلع ةلكسلا نا تف نعدق لوقاس ان الاه باكترا هم

 سايتقا #4 سانلا عفنب نم س :كلاريخ نال ةرمصاقلا نم لضفأ ريغلا ىلا ةيدعتملا ةدابعلان أ

 ةالصلا هيلع هلوق ىلا عجمأت و سانال مهءفنا سانلا ريخ سو هيلعىلاعتدتلا ىلص هلوقنم

 فطعلاو مهحصلا] ميلعتلا وىلاعتهللىلا ةيادهلاب ىاىناثلا حرش ىف ىوانملالاق+ ريغصلا

 ثح هيو ةيومدلاو ةيورخالا كالا ند اهريغو قافنالاو محراو مهيلع

 محصن واةراشاوا هاجوا لاموالعنم سنام مهعفنو قلملا حبا وح ءاضق لضف ىلع

 هللا لايع مهلك قلما ةيهاتعلاوا لاق« كالذريغوا ةعافش و اةناءعاوا ريخ ىلع ةلالدوا

 هلصاحامبلوالا ثيدالا حرشيف لاقو* هلايعل ,هرباديلا ارط ىهبحاف هلالظ تحن

 ريخ لداعلا مامالا نأ ديقب اذهو ىرددلاو ىيدلا عفنلا و هاللا ولاملاب ناسحاللا]

 ةلالدلا اذهب ديرانا لوقا مث“ اذه صاسأاناو ماعلل دعقت روفول ءايدنالا دعل سانلا

 سلف ىلقعلاب ىعرشلا ىلقنلا بلطملا تابثا ليبق نف لقنلا ىلا عوجر الب هيلقعلا

 اموجر وا ءادتبا ةيلقنلا ناو عقلاو نسملا ةيعرمتب لوقب نم دنع اه“ راض

 حراش نام تءعسرفو لمعلا ضعبل لماش ل معلا هل صاص:خاذلف هد هيث

 نع هحراش لاقدت و٠ نيثدملا ىتغيص قالطا ىضتش اك نيثيدملا ىبنعم ثيدححأ

 نع نابح نبا ءاورو ريك انم هل ىدع نا نعو هاو لوالا ثيدحلا نأ نازيملا

 6 رولا نتا نعو" رسم ىاثلا شع دل ان ىنهلا نعو تاماطلا ةاقثلا

 ةلخ اب وربك انما ىراُصلا هدعو ىروباسينلا نع اذكو كوريه اضيا ىثيهلا نع

 كاردادنع اهم لرلعتلا صوصنلا ىف لصالا نال اهتلعو علا لضف ىف ةدراولا

 لصاطاوهلوق هدام كالذ قولك ةطيئتسموأ هصاوصتم ةلعاماروك ذلافةلعلا

 عفت هيف *« ىورخا نامون »© اقلطم 6 ةيدعتملامث 8 لمأتف ةلدالا كلت لصاجى ا

 6 مالسلا هيلع ءايدنالا لعوه ذاربلا لامعا عيجج نم لضفاوهو © ريغال ىو رخا

 عونلا اذهب ىا 03 هو ةمايرلا ماكحالا غيلتو ةيهلالا مدارمشلا ميلعت مهناشذا

 هنا رهاظلاف اولضف لءف نم هدعباع قاعتم راملا لوعفملا ىلع ءانبلاب اولضف

 نوكاعا| هلأ س وأو ىهلالا جولاب وهامتا ءادنالا ليضفت نا ىئال رصحلا

 ( ل ؛م ةشرب )

 ءدنع لضفالا ناكناو مالا سفن ىف ىلاعتهّللا دنع 4 لضفا|ريلعتلا ناكنا ولضافلابلي

 | هن مهل نأ ماسولو مهليضفب ىف. مهلامعأ لخخ ده مدع شب هلاو رسصغاب ال ةيلخدمل

 هعفب ىدعتل © ميلعتلا ناك ناو )ل هللا ةدابع وهو لضف ع سايب رح هفام ىا 6 لضافلا ) قيرطلا

 (هعفن نالإب هنم(لضفا )

 (زفاوا) هريغلو هلمومعل

 هب عفر, امل هنم الضف

 هب لصحو داقسفلا نم

 الف) دابعال ح الصلا نم

 ىهتا سأآب 3 نوكي

 ةدابعلانإ لصااملاو

 رايتعاف ىا “© ةيدعتملا

 زاحم اهلا هدانساف اهعفن

 لضفا ريغلا ىلا ) ىلقع
 لع«( ءراعاكقلا نم
 ولكي دلل هام
 هكلا مهبحاو هللا لايع

 نال ) و هلايعل مهعفنا

 عفش نم سانلا ريخ

 ءاورثيدحوه «سانلا
 سودرفلا ىف ىعاضقلا

 هللا ىضر رباج يدح نم
 ريخ هظفلو اموفم هنع

 ىف سانال مهعفنا سانلا

 6 مث ) سابتقا همالك

 نامت دي هعشلا قا لاعألا

 ةيودتما اى © ىورخا
 لضفاوهو)ةرخآ الاىلا

 (وهذاربلا لاما عيجج نم

 ىورخالا مفلا ىا

 لع ) هرئا ىدعتلا

 ( مالسلا هيلع ءايبنالا

 نك مثالا او>رخا مهنال

 ناممالا رونلرفكلا تالظ

 ةناضرا هللا بضغ نمو

 مدق ( اولضف هبو )

 ماتهالل فرظلا



 نع هنع ىلاعثهللا ىذ ر دوءسم ن هللادبع نعإل سودرفلا ىف ةيتملاف 0 وش هلزومرملا ىليدلا(جرخ)

 ا م”

 | رو: لهجلاةلْظ نم مهج روف
 ريغل انيلاب 6 لعلا

 ىطعملاب مل لعافلا

 «اهيدص نيعيس باوث)

 هلا, لضف ةدايز هيدف

 وهذا لمعلا تاوث'لع

 «(اذلو)

 ثيدحلا اذه لحال ىئا

 (سي:هلا ىف لاق) فيرسشلا
 2 اذا هطيضرم دوو

 نوالا نفي( نذكر
 هريغو ركذلا لعشيل نابلاط

 كفلاغلا وه ناكامل لوقا

 مدعم هياع رصتقا هيف

 هلوق هنم لدبامث (انع)
 ص 4 وا ةريصلا 0 2

 ةالصلا ع ريغىا(هريغ)

 نياجرلا ص (تدحا)

 ماعلا م و معلا

 دمملا محفب م رخالاو)

 (ه.لممتل) ماعتب ىتاثلا ىا
 ملعت ىذلاف 2 هسفن ْق

 © لضفا) سانلا«ماعيل

 نال ) هلع عفن ىدعتل

 4 سانلل 2 هتعفنم

 صماىف غلباو) مهاهيلعتل
 ماكحالا ةنايال 6 نيدلا

 قاع عيرشتو (ىهتا )

 ثيد_ا ىلع
 سينما

 ايدلاىف سانلا عفن «ىويندرب عون (وزإ ماكحالاف هج نوكي ىتح هتعصىلع فوقوم

 دانلا رعيل) ةبالا هلثم وىعرسشل ا« )علا ن . تر زطس يهل نرد( اها

 مالا اذه ريغلا ةماقاأ دنع انءالكو م4 00 ءادتالا تيسل وه اما

 لاك لع دمالا !لاخ ساقناو
 : هللادبع نع 8 ىلئدلا روصنموبا هي رايد 5 ريغلاب دعتم ريغدب ادوصق»

 ٠ اب ماعت نملاقدنا ءاسو هيلع ىلاعت هللا ىبص ىنلا نع هنع ىلاعت هللا ىذر دوعسم

 ماعت هتينىتعي ىلاعت ءاضردرجيل ه«سانلا ملعيل# رجازلا عفانلا ملعلا نم هاون

 ا صالا ةلع ناكدوو رهاظ قراف عم سايق ى

 ,ط رش مدع ىلاو تاوثلا بسر ىةحلاصلا ةينلا طاّرشا لا ةر ا | هيق لق ندا أ

 اهلنا اشو ةلئسملا ناكراعبجج ةطاحا ةيطرشولاو ملعملاف ملعلاعاونا عبج 0
 ارم «اندص نيعبس باوثو# ىلاعت هللا نم 25 ىطعا له ىهتنا لكم باب ةالصلا 2 |

 7 ةن ءاحام لك قيدصت ىف لك ىذلاوهو قدصلا ىف غلابملا وهو ةغلابملا نازوا

 و هنطاب ءامصل العفو الوقو اع ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص 00

 ' ©ناتكو للتي م اذهلوهل 0 ملسو هيذع ىلاعت هللا ىبص ىن ل١ نطاس

 نيه دصلاو نييبثلا نم مهيلع هللا منا نيذلا عم كئاوا * ىلاعت هلوقىف ”ىث امهند , ىلاعت

 ء قي دصلا دب مالا هذ اهريسفن قىواض._لالاقو+ ىلازغلاهرك ذ هر تالا حلاو

 ةيفصتلا ي راع ىرخاو تايآلاو جحا ىف ناكل قارعدر 0 تدعص نذلا |

 هيلع ىهام ىلعاهنع اوربخاو ءايشالا ىلع اوعلطا انزع ناف رعلا جوا ىلا تاضايرلاو

 لوقلاو هسفن ىلع ”ىثلا ليضف مزايف قيدصلا موهفمىف نب ريسفتلا ىلع لخادملاعلاف

 :لا ليضيفت ىضتة.باوثلا ءاطعا بسم قيدصلاعم ملعتملا ليضفتىف مالكلانا

 !هثتسالانا دعس ال لوقا + هلاكشا 6 ار حا ا مو دو اف إعملا ىلع

 ىذلا قيدصلا باوثنهُرثت ا باث يلع: ١: دصقل ملعتملاف سانثلا ماعت دصق بح

 ميلعتل دصاقلا ملعتملاف لمعلل دعاقت ليريغلا م ملاعلا كلذ 0 ااهال«لماشوه
 ىلع رصتش لب م اعيال ىذلا ملاعلل ىل امامك اكاذكمل ماكر حالا نم هلى ظعا ئاَتلا

 نيعبس باوث سنج دارملانا لا ناب اما اضيا لوأ» ثيداانا رهاظلا مث« 0
 لعلو فعاضمهلو فعاضم ريغ نيعبساا باوث ليقونيعبس باوث ضعبوا اقيدص

 ع ءالع نالجر ماعت اذا سينجل ىف لاق اذلو» دعب لمأتف ددعالال ريثكتلا نيعبس
 : هريغوا 8 ه٠ولعم فر ردق ىلع م طعلا فرشذاموأ.- 1 ف اوهىذلا همه 0

 ملعتب ه# رخ ”آالا» لجرلا وسانلا ماعيل ماعتامهدحا و هيعرشلا تامهملا نم
 , لمجتل ملعتي ىذلا نم «لضفا وف ا 34 ملعيل م اعت ىذلاف# هلعب هي لمعبلوو

 هللا كح ضو هللا ةعب رش ءاقبال 6 نبدلا ما ىف غلباو سانالٌرك ١ هتعفنم ناله

 | مالك «ىهتاا# سامطنالاو فعضلا نع اهتايصو عايضلا نع اهتاجو

 ماوي هلوكلا ىوحدلا نم هنوكح :ىورخا ىلع فطع * ئوسدو 8

 ةيدعتم اهناف ةلفانوا ةاكز # ةقدصلاك قه اضيا ىورخا اذهف الاو ايندلا عفانم

 ىوقتلاو ربلا ىلع # ةناءالاو 8 ايندلا ما ىف ولو ريغلا عافتال اضيا

 ا ١ ةالدلاو)
 ةثلثلاو ةلايوا نونلاو ةل_هلاب 6 ةناءالاو )) ىلاعت هللا جول قكسملل لالا لذ ىه © ةقدصلاك)



 فاقلا محن 6 رطانقلا ءانبو) اهيلا جاتحي ناروءالا ةالو دنع 6 ةعافشلاو ١ قيرطلا ىلا نيلاضا ( هلالدلاأو |

 ءانب ريغو ءانب نوكي هنال معا سسملاو هيلع روبعال ىنام ىهو ةرطنق عجج ىلوالا ةل#لا ريكو نونلا فيك

 نفي عونلا (اذهف اهنع) ر ّك و كوثذلاك (ىذالا ةطاماو 0 ةيوستو ) روسطاك (اهوكو) حابصملا يآ

 «لوالا نود) ةرصافلاواهنم لوالا عونلانيب (امهنبر) 00 - تاك ا!ذهجنم (طسوتم)ةيدعتملاةدابأ]

 هعفن ىدعتملا عونلا ىا - دم

 قوتوالا اند اعف

 اهيحاص ىلع 0 رصاقلا

 ةالصلاك )اهرثاز وامتنال

 ىا (ةركذلاو موضلاو
 ىلاعت هللا ىلع ءانثاا

 كاوصلا ىا (ءاندلا و

 وفرملاثيدحلا فو هنم

 الت مث ةدابعلا ح ءامدلا

 قوغدا مكبر لاقو

 ماس را ىلع لادلا ع ءانسأا تدك نر كا ا ةلالدلاو 8
 ةعافش عفشين هو « ىلاعت هللالاق ةنسملا هي هعافشلا وفه نافهالا ةثافا بح هللا

 ىناثلاو ءانبااب وكيل والا ناب قرف رس اك ه6 ريطانقلا ءانب وله اهنمتيصن هل نكي ةنسخأ

 ىلاعت هللابتك افوهلمثافان« عماجلاثيدحىف نيفوهلملا ةثافاك #اهوحنو وي مئأ

 تاحرد نوءبسو ناتو هرما حالص اهنم ةدحاو ةرفغم نيءبسو انالث هل
 ململا هيخال ىضق نه اضبا عماجلا ثيدح ىف اضيا ةجاملا ءاضقو ةمايقلا م 0

 طابرلاو تاياقسااو دجال ءانب وو رقعاو مح نك رجالا نم هلزاك ةجاحي

 هجو ”ىاب رورملا ليه-ستو راخالا مفر وحب ©« قرطلا ةيوستو # اهوحنو ||
 سابتقا قرطلا نع #4 اهنع # نيراملا ىذؤبام ةلازا ىا © ىذالا ةطامازو ٍ

 هلااللوق اهلضفاف ةبعش نوعبسو عضب ناعالا سو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوق نة

 1 ةيدعتملا نم ىناثلا عونلا ه اذهف 8 قيرطلا نع ىذالا ةطاما اهانداو هللاالا

 كردتسملا ىف ماسلا «لوالان ودل ةرصاقلاةدابعلاو ةيدعتملا نه لوالاعونلا نيب 6 امهنلي طسوتم ل
 0 8| د 8

 ناب نباو ىراغل 3 لوالاىدعتوا الصا اهيدعتمدعل 3 ةرسداقلا قوفو ِِس ةيورخالاق درؤسمتا 0

 نوك لحال ىأ اذان

 هاور ةيآآلا ركل بجحسا

 0000 7 || ابرغو اش ستي دق هنال عيشاو نامزلا ضارقفا ىلا ميدتسي دق هنال 2

 0 0 7 رف «ريك !هللارك ذل و *ىلاعتهلو قو: لكشب نكل © رك ذلاوموصلاو ةالصلاك 6

 لاهتشالا ناك )ةرتصاقلا أ نا ةكدلا نورك اهرشاطل ة ردك تيداقإبت لصقل تس هي

 نما( وب جاكسنلا صاب ١ يسن نيضا انصح تيد روك نفرض كاسح لما الل | ص
 ةعارزلاب © بسكلا 2 | لقا نال ثيدحلا مكناجرد ىف اهعفراو مككيلم دنع اهاكزاو مكلاعا ريكا

 «قدصتلا جال ) ةراختلاو هللا نورك اذلا ةمايقلامون: ةح رد داب ا عماجللا ىف و+قباس نل| اذ رذلل ليضفتلا

 ا ةذاعس لك سأرو ةدابع لك نسارو لاعألا لضفا رك لاف هةر قا

 مال ىلع 'ن* ١ نءنوبنلاوانالوتااملضفا ثيدحو امنذكرتتالولعاهقبسإالهللاالا هلاال اضياديفو ١
 ريخال 500 ايف ماي او مج رثوا صننلا ةلباقم ىف ىأرنءاما سكعلا ليضفنف هللاالا هلال ىلبق

 1 ص ١ 0 ما لا الا ناك و» ةرمصاقلا نم ٠ لضفا عونلا اذهنوك لجال هياذلف ءامدلاو» '

 قرت مالا را | قيمت لجلال الخلا نم «بسكلاوإل هتوفحع ردقز جوز جاكت
 ما ىف الامال وات. نأ نين ا و ةمالا 0 عفلادا 5 دعاقتلا ىل 0 للا
 : : ىلذلافالخت ريغلل ايو.د اعفن امهيفنال ىثحلا لاق« ريقفلا جبامتحا عفد ةقدصلاىفو

 اميل صو 1 - ككل ع ياكل

 ايلافانظ هسفنىف دجوو ديف دال قواد ناك ناو ع / ف وي دل عفنلا ءافخ نم هيفام ىنيال |[
 ةدابعال ىبعلا نم نادل لاغتشالا ةيلضفا تدثاملو + هداز هجاوخ ةيشاحىف اكالف الاو هلعىضتق؛ امهيف لمعلا ع

 مدعو علا ان مخ ق "0 ,طظ :اولاو دكا للاكل انت يهل ىدوا اهقفلا لاوكاو هب ودلا دنأق حالاو 8 دم ركلا تن 1

 لاَهف ءاغصالا ن 2ع رجزلاو ل. مها | ىف هقلا ىلاو ديك مال ةلهطا تاهر ىلا ءاؤرص /



 سكب ( دا ابا ىلاعتهللا قد رطىف (كلاسلا اهيا كيلعف)

 هنرك ةسافتف ةتسافنل

 (غصتالف) هباوث مظعو
 لار) كح  لقألا ىا

 ةيقوفلا مضب ( تاهرت

 مدقت ءارلا دددشنو

 ىهرهضعب لاقواهريسفت

 ماكتامتا ةلطابلا تاملكلا

 كرام رع ةنارر اهطالل اذ

 ةلهج ) بهاوملا ىف اك
 6 عزا ىف هفوشضالا

 لاح وا ةفص رق:سم فرظ

 هتفاضا نال ةل-هج نم

 رعلا نولوش  ةيسنج
 معلا ىا ( هناو باح

 نم (فشكلاب لصحر)
 ىلا ةجاحالف ) 5 ريغ

 فلاح اذهو (بسكلا

 اماو مالسلا هيلع هلوقل
 ىراضأا هاور رعتلابزعلا

 فذكلاب لصاملا رعلاو

 لمعلا عال ةفرعلا اعوه

 نولتسر نبا لع ءاذلو
 لمعلا قي رط يملا ريكح ىف

 علاق رعلا قيرط لنمتلاو

 ىاشلاو ىهرأا لوألا

 ةراخألا مده اك نانرعلا
 لوقلا اذهىا(هناف )هيلا

 (بذك ) هيلعهولج-ايف
 عفا وال هتقباطم مدعل

 فالخ ىا 6( لالضو)

 المن بهاؤملا ىف وىدهلا

 + فنصملا تاوهنه نع

 ىلاعت هللا ىلح نبد دقو

 مهنم ععن نأ (لدلخا وزن تيدح ةئام ناو قالا همج علا لضفق سو هيلع

 اللا ليص#ىف ةيظاوملاو) داهتجالا ملا ب

 | ادصاقم ىلا روزلاو سجرلا ملاعلا اذهتافارخ نم «# كلاسلا اها كيلعف

 | ةدابعلا ىلع 0 لضف تاينا دعي فنصسملا دب رب لوقا *رونلاو سدقلا ملايع عاونا

 |١ افلاخلا ةالابمالب علا لاصعسا ىف داب ىصونا ءاهقفلالاوقاو ةن_بلاو باتكلاب

 | ههاستك اىا « علا ليص#ىف ةيظاوملا وف داهجالاوىعسلاىا هيد ابق كلذىف

 4 غصت الف طاةباس تععمامب هلضف ةوقو هفرش ىظعله قب رطىف ةفاكلاو قاثملاباكتراو

 | راهظال « ةفوصتملا ةلهج 8 ليطابا «تاهرت ىلاؤ#.تفناتال ىا ءاغصالا نم

 | وصلا نال مالا سفن فال مهيف قلك نظ بسه وا روئاءدا بسك ذا نطابلا ىف سيلام

 ]| انرايدف و«اننامز ف8 نئسلا موقابننستملاو عئارسشلا عداي عرشتملاوه ىمالا سفن ىف

 ' قوص لك نا ىلا ةلالد لب ةراشا نامزلاو ةلهملاب ديبقتلا ىف ةئامعستلا ريصع وه

 نيثد#لاو ءاكصو قف هيف ءالعلاو ءاهقفلاك ةغأاط لكف ثالذك وغاك كلذكس يا

 'نيعونلا الك مهيف عئانصلاوقاوسالا لهاو ةاضقلاو ءارمالاو كولملاو نيسسفملاو

 || *« باج رعلا نولوب 8 ةلهللا ضعبك دحاو عونمذب مذلا ميالفحالصلاو قسفلا

 ]| دادزي رعلاب ذا لهج اذهو تافشاكملاو تايلحيلانم سدقلاراونا ةدهاش» نع

 ىلأ جاتمم لوصؤلا ناو فيك لهما وه بالا لب ةفرعملا لمكتو دوهشلا
 ' [ًطمنم ليلو رعلاب الا نكعال كلذو ناطيشلا ليح عفدو سفنلا تابقع عطق

 ١ تايهنلا ىلع نورصيو تامرحللاب نواغتشي ءالعامكا نورب مهنا مهطلغ

 انسفنا رورش نه هللابذ عت معلاوهكلذ ثرومنانوجزي وتاركملاف نوةرغتسنو

 'ةفوصتلاريهاشم زك اوملاءزعملاءزعاذاهنااك ملاءلز ملاعلزاذا هناف انلاعا تائيسو

 بسك مشن ودب ه# فشكلاب لص وه رعلاىا هي هناو# نودهت# و علا ف نورت

 ركذلا ماودي هللاىوساع باقلاةيفصت بيغلاملا نه سوس#لا ءاروامفاشكنا

 ]| ةيهلالا ةدهاشملاب قلعتام ةيقيقللا ةدهاشملا ىناسلللا نعو روكذملا ادعامنايسنو

 أ ةمطاق ةيروصلب ةيقيقح ةفشاكم تسيلف تابيغلانع رابخالاوح نماهريغاماو

 ' نولوقب ف يكلي ةنان+ ذاتسالا نمذخالاو ةعلاطملا ىا ب كلا ىلا ةجاح الف: ىلو الل
 ءادتبالااما و فشكلا نععنام باج لعلاب ءادتالا هدا ملعلانلق« ضقانتوهو ثاذ
 ىرايلا ثي دج هب ذك ىلع لدي هك بذك هنافوإ ملعلا ىلا ىضغشب ىذلا فشكلا جهتي ةدهاجلاب

 ةعيرشلامولعالةفرعملا لعوه فشكلاب هلوصح اوعداىذلا ماعلا ناو عتاب ماعلاامتاو

 الو مكمل طانمن وكيالذ فال ةزثكعم ةردنلا قي رط ىلع نكل لص دق من ماكحالاو
 ةديدععضاومىف وانه ليقهريغق>ىف ه6 لالض اوه ه فن قح ىف« لالض ولي هندنعي

 هلاف ضصخلاهج و ىلع ال ماعلا هج و ىلع نوكيامت اًدطعلا ونعطلااذهنا هلثم ىف قبساوف

 لج بجي ىوونلالاق* مزال نظلا نحو مارح ناثلاءوسنافنيعا كلذ زوال

 | ماعتالنع لأآسثالف لاقمث الم نيعبسىلا ةصيقن لكف ةنسللا لءاحلا ىلع ناوخالا

 ملعالب لم! قيفوتلا هدعاساذاو قبسأك رك ليج هنافالصا هللاماكحا نع ىلعلا

 (الاو)



 هت 12 ١

 لهاجن مك ول وذ ملعلاب ىلاعت هللا قفونمل ملاعنم م 49 ىعرمشلا م اعال ةكافالف الاو

 نظ ةءاساالب ريذعلاو مدنلا ماعز امئاو ملاعلا 8 ريخف ءايلالا لملاب هقفو

 صالا قرطدسو لاخللاو طلخا نم اهيفام ىئءالهلاقام ريغىلانيعا ناحماو سسحنو

 وه اما نسحلاب ليوأتلاو تاريزعتلاو دودللاقرطو ركتملان عىهنلاو فورعملاب

 هدوجو ىعماف نيعمىف دجوب ملاذا هنالو أطاخا ةحارص مدعو لمحلا دنع

 هعفتو ملعلا ملعت بلسو صايللا نعضىفالا ماعال دوجوال اولاق دقو م وهلا ىف

 عطاوقل فلام فشكلاو ماهلالاب هلوصح ىلاو ىلاعت هقيفوتىلا هضي وتو

 *« ضرف 8 هبسكو هلعتىا  ملعلاناف 98 هلوق هيلع لدياكعاجمالاو صوصنلا
 لصحلامتا ملعلاىا 6 هناو ه8 هيلع لمثلاةعص فقوتا قبساك ةيافكو انيع

 ملعتلاب ملعلا امنا قبساك ع !سوديلع ىلاعت هللا ىلص هلاقامل ف ريغال # ملعتلاب ع

 رئاوت# سيل بابلا اذهىف ثيدحلاو دحاولا ربانا نم  ضرفلا لص فيك لاّشال

 ةلالدلا ىعطقعم باتكلانم ةلالدلا ىنظنا قبس ايف تععسدق كالعل لوقنانال

 دحاولا اذهلثمىلا ىعطقلا ركل اةفاضا ذئيحزوجيو عطقلاد يشب دحاولا ريما نم

 انههوهيلا ضرفلاةفاضا مع! ةرعطقلاةهطلاب ديؤملا دحاولا ربملا اولاقامىن«٠ اذهو

 مكمل فاضيو عاجالل ادن»ثيدملا نوكينا زوجيو عاججالابلب باتكلاب ديؤم

 « هذخأمناو ف انه حلال كلذلعل نكل ىنظلا ىلع ضرفلا قاطيدقو دنسلاىلا

 هي اهاس هانيبامل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هبيبح ةنسو ىلاعت هللاباتك 9 ملعلا ىا

 هللانم ذخالابالو ماهلالاو فشكلاب نوكيال هنانه باتكلاب ماصتعالا لصفىف

 ىلاعت هللا ىذر 46 ةباععاناو © مالسلاو ةالصلاهلع لوسرلانمالو تاذلاب

 ماكحالا طابنتسا ىف ا ودهتجا مهنافؤإل العو الع هكاهلضفاو ةمالا هذه ريخؤل مهنع

 هي ىلا مهلا مهنم دحا لقملو ةنسلاو باتكلاب اولدتساو اوفلتخاو © ةلدالا نم

 عتوواو مهنم عقوا | نكما ولف # كاذريغوالالحوا مارحدلا 8 فشكلاب تفةووا
 ءاجف ىعفاشلا دنع ناك لينحنيدج-ا اذه ةيريشقلا ةلاسرلا ىف ليقناف + لقنو مع
 لاقف ملعلا ضعبب لغتشياهلع ناصقن ىلع اذه هينانا ديرادجا لاقن ىعارلا نابيث

 ةليالا وم وبلا ىف سج ن٠ ةالص ىسن نع لوقتام نابيثل لاقف عنش لذ لعفتال فاشلا

 هللا نعلفغبلق اذه دواي نابيث لاقق هيلع بجاولاام اهيسن ةالصىا ىردالو

 هللاق قافا الق دج-ا ىلع ىشثفف هدعب هالومنع لفغيال ىتح بدؤي نا بجاولاف

 ىلع كاذىةلالدال اناق +ايما ناكىعارلا نابيثو اذه كرحال ثاللقاملا يعفاشلا

 خاشملا ءاوفانم هذخا نكمي ردقلا اذه ناىلع ملاعلاب صتخم ىعرش مكح ةفرعم
 دقو در وهذ صالا فلاعتام لكنا تعع“ دقف سس واو هدنس ةكصىلع ليادال هلاو

 ردات ماسواهناو رهاظلا (ءلاذقناوع فرعت امنا هتعصناو ملعتلا موزلىلع صنلالذ

 هيلا لصي ملام ىلا اولصوو اوف وك مهلا اوعدا ناف اف لف ضف تجوعال قاشنا

 ىا ىعسرلا © علا ناف )

 هضعب ( ضرف ) لعل

 صاكى افك هضعب و ىنيع

 هلوصح ئا )2ع هلاو 2

 هللا ىبص هلاق امل معلب

 َْءأ , ملسو هيلع ىلاعت

 هلا يردك نم عال
 لحم ىا «هذخأم ناو)
 بات.ك )هعج مو ماعلا ذخا

 نارقلا ىا « ىلاعت هللا

 هيييح ةئنسو ) ميظعلا

 , اسو هيلع ىلاعت هللا ىبص

 لدا اه اس هاشيبأل

 با ا ناو ) هيلع

 مهيلع (ريخ )هللانا وضرر

 6 اهلضناو ةمالا هذه)
 مهناف ) اباوث مهرثك اىا
 ليصغ ىف « اودهتجا

 6« اوفلتخاو ) ملعلا

 فراكللا لدكشف

 ماقم ىف ( اولدتساو )
 ثاتكلاب )) فالتخالا

 نيلصصالا ©« ةنسلاو

 فلسلا نم ىا( مهنمدحا

 مكللاىا هناا مهلا)

 لالخ هلا ) عرف ق

 كالذ 1 ريغ وأ مارح وا

 ةيفيلكتلا ماكحالا اب نم

 اوعدا نافزإ ةيفصولاوا

 ©( كلذ اوذ-ثوك مهنا

 ملعلا مه ولق ىق4 رقوو

 ند ىكلا

 ىلازت هنم ( اولصوو )
 هيلا لصي ملام



 ةءالا هذهىف لضفلاب قحالا نا (ةعاجلاو ةئسلا لها)قيرط ىا (بهذم نع نوجراخ نوءدتبم مهن ةباحعلا

 | لج ىا(مهذحالئ-ولو) اك هفيصنال و مهدحا دم غلبام اههذدخا لثم همكدحا قفناوا ثيدح هلل داك باع

 ا | لا رطب (ربكلاو) هيلع ا ولبقيف سانلا هاريلدغاطلا ل عدنا(ءايرلا لثم) امرشث(ةمومذملا قالخالا نع) ةفوصتلا
 1 . ءاضغبلا لج «دقه اوت هبتماق نعدمعلا لاوزىتبمت (دسحلا وز لاهكلا ريغب سفنال رظنلا «(نعلاو) نانلاط غو

 قالخالا نعوا ) ىلازغلا مامالل ءايحالا باتكهيف اهنسحاو موقلا تتكىف روكذملا «اهجالع نعوا» داؤفلاىف

 : نم افوخ بنذلا نع جورهلا «ةبوتلاو) اهنسحو اهحالصىا (ةنلا لثمإ اهلعاف عرشلا حدمل اعرش 6ةديمهملا
 ردقلا ىرج تحن نوكسلا «لكوتلاو) 458 ]ف- هلدوعلا مدعىللع مزعلاو هنمهقرافام ىلعمدنلا وىبلاعت هللا

 لوقلا ىلعام< ىنلاىف د وبالام ةيندلا ماكحالا ملع ريغ نه ىنلا ريغف ماع دجوبلب 0 ود 0 لع

 تايعرمشلا ىف انمالكنا كاذ ميلستدعب هلا ماعت تناوىسوم ةوباو رضملااةيالوب - - 8 ثلاورإ

 بهذمنع نوجراخ نؤدتبم مهف 98 ىبلاك ءاسمريغ ىباحكأا ريغف كلذ ءاعداو 1 هانا
 الو ءاهقفلا مالكو ةنسلاو باتكلا ةفلام نم تفرع امل # ةعاجباو ةنسلالها هل قاخ امل هيلع هالوم
 ةمومذملاقالخالا# نم *ىث نع ,هد>!لئسولوؤ# ةباكعأا ل_ضفنم تفرع هواح (ءاضقلايءاضرلا وزب
 00 1 2| ا ةاعول ةفرعم «نعوادقملاو دسللاو بصعلاو ريكلاو:ءايرلا لثم || قيد نع وأ لل ءسعو
 قيرطنعوا ركشلاو ءاضقلاب ىضرلاو ريصلاولكوتلاو ةبوتلاو ةينلالثم ةديجلا قالخالا ىا «اهليصخ#
 0000 ل ردتللو صو تهد ا < تهب اهقيعش ةيوقتوأ اهم. || داو اعيش هدا
 قالخالا رع فوصنلا لعل لاّمبدق اذهلو اهلاثمانع ةراّبع ةقيقللا ىف فوصتلا ناك 0و نع(:

 0 حلا ماكو 5 تانايذهلاب 4 انك ىاطلخو 2 ةلاحخلا نم 3 ل 5 0

 ةلطابلا فراخزلاىا # تاماطلاو 8 دودملانع جورالابو ةلطابلا ىوامدلاب 0 0
 ل1 لاك ىعمنع تاوملا مدعو لئسام لصانع نافرعلامدع دارملانأ ىنخال طلخ ولج را

 لئسولهنالاقنو مهوتىتحنآلا ءاهقفلا حالطصا ىلع باوجلاو لملامدءالناك لفل || امم 2 (همالكاف
 لعالب رعلاةدئافامو هفرعيالحالطصالا اذه صوصخم هنع ىلاعت هللا ىضر ركبونا هايم هن
 دجوولو لها لجاللب هسفنف ادوصقم للعلا سيلو لمععم لعلامدسع ررضامو ا مدا ا

 ةراسجو طلخىا طلخهنا تفرعدقو ا ررضاُف ىلاعت هللا ق فوت لمعلا 2

 ءاحتتسالاو ءوضولاو ةالصلا ضئارفنع لئسوالب ف ايظع اما بجودامىلا نا
 ىتح تاحكضاولاىلجانم هذهو الصا باوج ىلع ردّهالو #* برطضاو ريحت م

 فرعيالناب 6 دعب هداقتعا مكن مهضعبلب ف ضحلا ىتاعلاو نايبصلا رثك ال 0
 |نع لعل تدل اع

 ااا نام هلانانظو 2 لعراقح قام اذكو ةلاوحاو ةتافصو ىلاعت هناذ 0 ل
 00 ا تانارطو # لمرا قس قام اذكو هلاوحاو © ري روث مدقتاك فلاكم

 «هناورت انالوم قحىف بحيام فرعي ملىا (دعب ءداقتعا ست ىهضعب لبرإ بارعالاف «برطضاو )باو ىف
 ناغلاب لقاع لكىلعاءرسش بجي هناعم مالسلا هيلع لسرلا قحىف بجنامفرعب مل اذكو لي عسلامو زوجامو لج وزع
 نظيو) تاياغلاع اعما نم مضلا ىلعءاذبلاب دعلو هنبد ىف ةريصب ىلع هنامال هم اكو :ناوكي كلذ ةقر 2 :نالر 5 دام فرعي

 رفك هب دن اق ئشف لاح ىلاعت هنأ لاق. نموهقح ىف لام لحنا نا عمءاعسأا ىف نكقمون اكىا# مل ىلاعت هللا نإ

 نم مربك | وهورك شرعءلاواشرعلا لثمهنال وهنا اما وا الف لس رعل 5 رارةتسالاب لاق نم مالكلا رح ىفرك ذدقو

 ىهتنا ادود# هلعج هنالرفاك هلباقفلاقاعاو شرعلا



 + هماهلاو هللا نوع همأ ع قفو ىلع همآألك لح اذه ا 001 ليصفتلا' مدقتدقو )َ ةروص ىلع هناوزل

 سدن ىف ع داقتعالا اذه نا قيفوتلاب ىمللا هحريشثىف ىدركلا د# ةعيرسشلا حراحو ةّسرطلا حراشلا لاق

 هفالخ رهظ ناو ةيودنلا رابخالاو ةيهلالا بتكلا ىف دروامل قفاومءايلوالاو ءايدنالا عيجج داقتعال قباطم سمالا

 مه رب كوحاولا مو هيلع هللا ىلص لاق * كاقعلا لصفىف ارام ان رك ذاك ةفسالفلا لايذاب هيف اوثشتوةمالا نيب

 هنروص ىلع مدا ىقاخ ىلاعت هللا ناإسو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو ءاعسلا ىف نم مكج ريضرالا ف نءاوجرا ند رلا

 نم 6 هيفسلا ناف اه.فس نكنالو فاالاب هفلمأت لاقم *نوج رلا ةروص ىلع مدا اخ ردا ةياورفو +

 ةهيشملا لي واقاو ةمس#لا ليطابا نم لطاع لوقو لاطاب داقتعا اذه قذفوتلا هللابو لوقنف * همالك ىهتا تالايكلا

 ةيلسلا لوقعلاو ةفيرعشلا ةعيرشلاو ةيوبتلا رابخالاو ةيفملاةللآ فلام ةحرقلا جف و ةعيبطلا ثبخ نم شان

 نكعال ىلاعت هللانا ىلع ناتقفاوتم ءايلوالاو ءايدنالابولقو ناتشاطتم ةيوبنلا ثيداحالاو ةئآرقلات اب آلان اف *

 قةحموا ,هوتءرخا دعبف دعب ذوفننع ةرابع ىنازاتفتلا هركذام ىلع نكمتلانال نامز هيلع ىرحنالو ناك

 دادتمالا نع هزنم ىلاعتهلاو ءالؤن:ادوجوب نيلئاقلا دنع هسفنوا مسسملاب مئاق دادتمانع ةرابع دعبلاو ناكملا هنوعءسل

 أه:م» هوجو ةهطاوناكملا تاداىف ا فقاوملا حس ىف رك ذو*ىنازاتفتلا حرش ىفإك ىرقلا همازلتسال رادقلاو

 اهنمو * قافنالا هيلع و ىلاه:هللا ىوس مدق ال نا انهربدةو ةيطاوا ناكملامدق مزل هةهحوأ ناك ىف ىلاعت برلا ناكول

 بجاولا ناكما مزايف ءالملا زاول نكمتلانع لغتشم ناكملاو هنودب هدوجو ليحتل ثيح هناكمىلا جاتح نكقملا

 داقعلاىف و *ليوطتلاىلا ىضش ليصفتلاماممو قبس ايف روكذم هود-ولا قابو لطاب امهالكو ناكمالا بوجوو

 تراب ناكملا نع ولطلاىأ ئرلان ال ناكما ق انكقم هك مر ع هنوك فصوال ملاعلا عئاص نا ةيونزغلا

 اكسل نإلن كالا" ى

 او سرد اتتح
 رفكدنا قبسات ررحوهليصفت ةيمالكلاوديهقفلاىف ررقدقو ه#ةروص ىلع ىلاعت هناو

 دايخ ىلا تادوج وللا | 12 دل جاف لع ناشر ذاانهفاك لسلا لو: نيكل ةيح ل مالا هثعمىف وهامنا ناهربلا ذا انه فاكملستلا لب رفكلا ةهج ليصفت انيلعمز
 نمت ا ىلا ناكملا نع ىرعتلا نه ىراسبلا ريغت مزال ناكملا ثودح دعب ىلاعت ىرابلا نكمت ولف بدق ريغ ىلاعت

 ةهبثملا دنعو + همالك ىهتا كالذ نع هزنم ىلاعت ىرابلاو ناكمالا تامالعو ثود_هلا تام نه ىرعتلاو هيف

 رهاظيا شرعلا ىلع نكفلا تاّبئا ىلع نيلدتسم ناكم لك ىف هنا ةيراحملا لاو شرعلا لع نككم ةءارادا

 لود امهدحا *+نيلوقهلاثماو هيف ناب ةعاجلاو ةنسلا لها هنع باحاو + ىوتسا شرعلا ىلع نج-رلا ىلاعت هلوق

 هللاالا هلبوأت رعيامو تاهباشتملانم هلال ىلاعت هللاىلا مالا ضيوفتو هنم ردابتلا رهاظ نع هيزنتلاوهو نيمدقتملا

 ةكاقو لاشدللا لا اف ملعلا لكن و هرهاظب نمؤذ ن ضف ناآرذلا هاهو هل الادب انمانولوش ماعلا ىف نوخحمارلاو

 رولا ل ئاوا نآرقلا ىف هللا رسو رس باتك لك ىف قيدصلا ركبوا لاق ا ورق < اها ناعالا تاظاشركا

 لوقعمزيغ ةيفيكلاو "لوهريغ ءاوةسالا لاق هنا سنانءا كلامنع مالكلا رىف. رك ذو + ىوغبلاريسفت قاع
 ةيانك شرعلا ىلع ءاوتسالاناوهو نيرخأتملالوق ىناثلاو + همالك ىهتنا ةعدب هنع لاؤسلاو بجاو هب نامالاو

 كلوقك شرع هلنكيملو هيلع دعش ملناو ثال٠ اذا شرعلاىلع نالف ىوتسالاّشي كالملاريرس شرعلانال ثالملا نع

 ءاليتسالا ىنعم ءاوتسالاو فورعملا شرعلا شرعلانم دارملاليقو *ال_صا هلدبالو دولا نع ةيانك ةطوسبم هدب

 ةغلا ىف .ءاوتسالانا[ليقو + ئذاقلاةيشاح ىف ىتشوزلا لضافلا كن هفرضتمامتو هتردقلابكل
 ءاوتسالا نال نكَملا تبثنال ةيآآلا هذه لان ناب هنع بانا نكمو +*ىعدملاوهونكقملا مزلتسب وهو رارقتسالا

 رارقةسالا هب داريو قلطيدقو هلقعلكو متىا ىوتساو هدشا غاباملو ىلاعت هلوقىفاك* م اهلا هداربو ةراث قلطي

 ءاليتمالا هيداربو قلطيدقو مال_لاهيلع حون ةنيفس ترقتساىا ىدوملا ىلع توتساو 0 وةىفاك ناكللا ىف

 بلغو ىلوتسا ىا دالبلاىلع ىوتسانالف لاشأك ةبلغلاو



 أوي لا نوكيف+قأ رهممدو فيس ريغ نه*قارعلا ىلع سثبىوةسادق * نأو من رشب قحىف ئعاشلال وق هيلع لدنك

 هلوش فيرعثلا هناذح دم ىلاعت هللانا ليقو + ىعدملا ىلع هد 0 اد نوكأ لات !انيلو ل

 مهشن ل رارقتسالا ىلع لج وألف هيلغلاو ءالي 0 ذأ فتست اع احدلل ءاوتسالا رك ذو ىوتسا .شرعلا ىلع نج- رلا

 هيلع هللا ىلص هل وشب نكمت اب هلال د هان عابأ 10 طهرح رش ىف في رش و ع .ضوهيفكل راش ث هنالحدملا هنم

 ىلا ب سن امنا وءاىسلا ىف 0 ىاع ايما نم - و1 ع نافع !ِ لاق زد <ج ري ضرالا ىف نم إ وج رالسو

 | للان

 1 محرري سانلاَنَم ضرالاق نماوج را ىت ل تكعالملا ء هلا نمدار 1اواا ينم ايلا ا 1 ءامدلا هلق اهن العا ا

 ميركلا هللان 4 00 نويلطيو نو رءدسا تايذوملاو ءادعالا ن 4 ةكعالملا مكظف : 2ا 20 : دلما ن ه ءاوسل !اىف نم

 . ةروص ىلع مدآقلخ ىلاعتدللا ناف سو هيلعهللا ىلص هلون ةروصلاب هلالدتس 1 نع 2 + رهظملاح شفاك

 تروص ىا هتروص ىلع مدآقلخ 0 0 لاقو 0 0 1 لاهل 0 ههحو

 ىعمهدازالنم ىلوملالاقو عهمالك ىهتا : يلع او هةصت# ا 3 ا لضافلا

 " (يندلا ىلا ةنللا نم هجارخادنع هتروص ريغيملاثدلا فاهيلع دهوش ىتلا هتروص ىلع مدآقلخ ىلاعت هللانا ثيدحلا
 ةروص ىلع مدآقلخ ىرخا ةياورىف ءاجاك ىلاعت هه م4 زح هللا ىلا عجار هناانلح نيلو+سيلباتروص تريغاك

 ىعبسملا را د كلادع ةعيرشلا حراج ةقرطلا حج راش لاق ةليسولا ىف لاق * أي ةروصلا نكل نجحرلا
 571 هو دفا تكلا رعت

 ىلع قاطت كل كف هن واقلا :

 هبام ىلعو ”ىثلا موهفم

 زاتم وهتاذىف "ىلا صصخن

 ءامكلا تلاق اذلفاه ريغ نم

 'ىثلاةروص لوصحإعلا

 ءايلوالاو ءايدنالا عيجج داقتعال قباطم ىمالا سفنىف مجم داقتعالا اذه قرفوتلاب

 لادا انبقتم فلو ناو ةيوبتلا رابخالاو ةنهلا بةكلاق: درو امل قفاوم

 نو رلا مهر نوجارلا مخي هلع ىلاهت هللا ىل_ص نانا ةيتشسراكملا

 هتروص ىلع مدآ هللا قلخ لاقو ءام#لا ىف نم مك رب ضرالاىف نم اوجرا

 ىهتنا تالملا نم مورحت هيف_سلا ناف اهيفس نكتالو فاطللاب هيف لك

 02 ذةبق ةلئسملا كلت ةروص ةلئسملا هذه نا لاه اما ذهن م رقو هانعم وهم وهفماهبا ودا را وه ريغ نع ءزاتع : وهاذىف

 ١ ذئرعف كاذ لاثماو رهقلاو بضغلاومركلاوةج رلاوةمكل ااو 2 ىقاخ 0 قاخ ىنعم

 هللا ىلا ئاءهتروص ىف ريعضلا كلملا نبا 0 ا 1 اى !اةرو. ذا نع

 دولاب هةكئالم صا وهدد اهقلخ ل ةروصلا هذهمرك اهلا نا ىنءلاودللا ةقانو هللاتدب 4و اضاكم ر 0 ةأص اوىلاعت

 هجولا برعض نعزر<هلف ىادجولا بزتلف كدح ا لتاقاذا مالسلا هيلع لاقاك اهب فافذسالا بنت ومر ركبنا اهقح نفاهل
 مههوجوىقبرضلاو رافكلا عمهلانق نوكينا املا لاحرهاظ نال بدنلل هين مالال يق * ةلثماو نيثلاهحرجىفنال
 ضراعنال ةلرتحلا ةيمؤسلا ةلدالانالاقبنا عيمجلل لءاشلا عماجلا باوملانا لصاخلاو«ه.الك انهىلا دوصقلل عجبا
 مالك تعم اذاو هعضومىف .ررقن 0 نف اتامكملا لع تالقتما له سحلب دكا ةيععتلا ةلدالا
 ا 0 رهاوظب حراملا حراشلالالدتسان الطب رهظ درملاو ةكلهلا ةطرولا نيب ةقرافلا مهتالي راك تقرع جملا
 طبذف ءالضفلا تاليوأت لوأتملو ءالتلالاوقاب كلذ هبنترملو ةيراجلاو ةهبشلاو ةمس#لا ىهاذإل اقفاوم ةيعطقلا
 نسل قباوسلاداو+ كرد ىف : ةراسخ ىذ ج عا ا 1 قل! اقل راوكم ىف هل نذ ول قلازااريغىف ءاوشع طبخ

 ١ معا مو ناسا قار طلا يالا نافر ءلا ق.-ر قد مل هلعلو قئاقدلا ةداح قيحدوىلا نأ اهذلا هعسو ىف

 د داهزلا نمولو ا حالا لها نم سد ءنمونالذلخاو ركنملا نم عقوام عق وذ هل دذع ند دهتجا لد ناهالاو وذ لاقام



 اس؛رذا غورفلل اًمناطمو لودالا اقناو٠ نوكيأم الا ماوهلاك هنوكل همالك دتعيال ماوعلا مكحىف وهف دابعإ

 اونسع“اام لكنا نونظيف ةلاضلا قرفلا نم ةهبشملاو ةمسجلاو هعاجلاو ةئسلالهانبب سانلا نم ريثك قرف

 هدَقلالاثماىف طلفلا ىرمعلو نما ةداملاو ةكلهملا ةطرولانيب نوفر هالو ةلمو انيد مهعابط هيلالامو مكسر

 ترك ذامظفد>اف ه رمش ْن م هللابذ وعن هعبط ث ثيحو رهف ةلذ ىلع لدن هوا دصلا لب ناوسنلا اهف رعب ىتلا ةروهثملا روم

 ماهدلا ةفوصتملا ةلهطا ند 3 ١ أوقا مادقا انههلزدقو +راكنالاو درلا لها نه نكتالو 3 اما تالي وأتلا نإ 3

 تاتكلااذهىف ناك لكن رغي الف قيقحلا ىلع هبىدتشالن :فوهو ديلقتلاد - ماظعلا اعلا . نس ءافعضلا ضعب هع

 قاروالاهذه هناضماو نرحل رقت ق ماضفلا ءالضفلاو ماظعلا ءازعلا نم صعب لاقى 2< تاوعلاو قحان ع كيعل 4

 ند ةديقع ءودسو أهعج نه ةقاج نع ئش ثيح ةلطاعلا ا كي او ةلطابلا ل 0 قار حالاب ع

 ةحب رقلاثبخو هدم ةعلا ءوسصىلا ىدؤد هنال هم ميال الو هيقناكام لك لك كج سما ىلعف #* هك ىهتنا اهب

 ةءارق اوعنم مه 1 دقلو هعنم ندق ْن م لك ىلع هع ماس لب نات !آ١لوخد ىلا نار 1 و ناريذلا باذعمىلا ةيدز

 *فلاونيتسو ثالث ةنسق *نارودلا ةياهنىلا هتنطاس هللا دلخ 4 ناخد ناطملس !ارماو ة.زطنطسقلاب تاتكلا |:

 نم هيفامل همقث و هللا بضغ ل ' ال0 ولوقعلا ةفعض ىلع افوخ هد. ىف -ه ممله ز- دج ونع هت عد مادعاو هفل مي

 ءالضفلا ونيلماعلا ءالعلا :
 1 دك : م ناك اعف ليصفتلا ةروردط)ل فذ هنع كانننغا دقو ماقملا همس ال ليصفت هدر لغتشامث

 هنافةريثك نك اما ىف ني لماكلا ْ : ا 5 9 ا ا
 23 7 ةيعَس ع ب.حادقو »م راس هأ هم د هلا نه 0 عد ذ هاطخ

 هباضءاوح رشلا كلذ ضي رعتىف ءالضفلا ضعب لاق اضيأ ةليسولا ىف لاق هلحم ىف و هيلع
 هلك ردا نطانسلا 3

 ا تي ةلظافلا تاملكلاو ةلطانلا بهاذملل ةنيجتم قارخ الا نك 1

 ضعي سلج دقو ءوسلاب
 اذه نم سرديف لاهملا

 اذه ةئارقعنم+ناخ دمخ ناطلسلا ناو +اهن رنهةديقع ءوسواهعج نمةقاج نع 0

 فلاو نيتسو ثالث ةنسىفهفلؤم ىنرماو دجوتاميا هتذست مادعاب ماو باتكلا

 رفكلامزلي ل-هنظلا درصحبف عطقلا ليبس ىل-ع هداقتعا نكي مل اذا ليق ناف ١«
 ولخلب تايرورضلاىف :اه”كشلانا رهاللاناو معقلاموزل ىضتش هتلدا انلق *

 ىصاعملاو مئابقلا ديربال ىلاعتهللانا دقتعي مهضعبو » نظلا نعالضف رفك نهذلا

 ةيمالكلا تارصت#ىف درلا لصفدقو ةلزتءلاك# هلعفل دج ومها. دقتعي مضعبو

 نوذخأيف ءاهفسلا ضعب

 نوج رض هلع نوكدتنو
 نم هلضفب هللاانمتعنولو ات الونولم تال اهون ولعلال ثدح نم »ل 4.8 ةقب رب 2 نيمعلأ نم رعشلا ج راك نيدلا

 اياهذا و نيبلاطال ةدافام اقما اذهىف مالكلا اني الح و ا م ا ردققرفشب الن او هعضا ومن - ماكلا فير

 حنابقلادي ربال ىلاعت هللانازب ةلزتءملاك (دقتعي هضعب و ) بأملاوعجرملا هيلاو باوصلا مهله هيب دا نا راو 0

 دجوم هنا زئاضيا هل زتعملاك (دقتمي مضعب وردي ربالام كمل ىف عشب نا ىلاعت هذا مف الخ ىلع كالذو ةدوجوملا ( ىداعل

 قلاخ ىلاعتدهللا وةيفسنلا كءاقعلا فرك ذدقو*ل ًاتف لقعلا ةلال دب نكمت ىا "ى 2 لكقلاخ هللا ىلاعت هل وق م4: .اعدرلا ىف كي و( هلا

 هحرت ققازاتفتلادعس ل ااقوهريدعتو هاعن دع :ثموهنداراب نايصعلاو ةعاطلا وناعالاو رفكلان 0 دايعلال ف

 دجوملا ظفلب نوف: كي و قلامللا ظفا قالطا ن ن2 نو م :هلئاوالا تناكدقوهلاعفال قلاخ دبعلا نا اضيا| هل زنعملات زاك

 ىلع اورساح دوخولاىلا مدعلا نم جر2# اوهو دحأ ولكل نعم نأ هعاناو ا !ا1ىأرنيحوكلذوخحتو 4 2

 داحيانا ةرورضاهليصافت املا ناكلهلاعنال اقااخ اكوا دبعلانالوالا + هوجو: قا لهاا قاادلل ا ظفل قآل

 ةلاختتانكس ىلع لش: عض وم هىلا مض وم نم ىثملاناف لطاب مزاللاو كلذك الا رابتخالاو ة هر ده ب .

 *لمأت 1 0 ملئسوللب علا نع الوهز اذهسيلو كاذب *يشاإل نوغشالو اطنا اهضعبو عرسا اهضعب تاكرح
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 || جاتحن الثا ةيردصمام. نأ لع مكلعىا نولايعلامو مكقلخ هلل و +ىلاعتهلوفا كلذىف ةدراولا صوصنلا ىناثلا
 "1 هللا ءاضش رفكلا ناكول لاَسال لمأ:ف لاعفالا لعْملو ةلو_صومام نا ىلع مل وم* وا ريعضلا فذخ ىلا

 :«اءاضفال ىذقهرفكلا لوقنانال رفكرفكلاب ءاضرلانال لطابءزاللاو بجاوءاضقلاب ءاضرلانال هيءاضرلا بجول

 اهلك دابعلا لاعفانا يسنال لاقي نالاؤسلا اذهل صاح لوقا * هءالك انهىلا ىضقملانود ءاضقلاببحب امتاءاضرلاو

 [ّنل كلذك ناكولهنال ثكاذكسيلو ىلاعتهلامفا ةلج-نمهنال ارفك رفكلابءاضرلا نوكيالنا مزلالاوىلاعت هللاءاضقب
 , [اهاكدابعلالاعفا نوكيالف موزلملا اذكو لطايمزاللاو بجاووىللاعت هلاءاضَمن ءاضرلانال هءدابعلاءاضر نوكيالنا

 1 لاشنا باوجلا اذهل صاحو +هقلخو رفكلاداجاوهو ءاضفال قول ىاىضقه رفكلالوقنانال * ىلاعت هللاءاضقب

 [اًلئاسلاو رفكلاءاضب ءاضرلاال رفكلاب ءاضرلاوهرفكلاو ءاضرلاال هباضَقب ءاضرلا بج و هللاءاضقن رفكلا نوك نا

 ' ىلاعتهللانا لعا# قيفوتلا ىلع هللدجلا كااذك سيلودحاو امهنامعزو رفكلابءاضرلا نيب وءاضم ءاض رلا نيد قرش مل

 :|أًنوكيف لعلاو راتخالاب اهلك ت اّناكلا قلخ ىلاعتهنال ة.صعمواةعاط اضرعوا ناكارهوج تانئاكلا عيمج ل ل
 200 3 7 3 7 ١

 . ةناضقب ةيصقملا ناو هردقو هءاضقو هدو هياضرو هتداراو ىلاعت هللا ةيشع ةعاطلاناالا ةرورذلاب اهلا دن مع

 اا رالامدع ىهنلاو ةدارالا مزاتس م الانا اودقتعا ةلزتعملاو «داقعلا حرش ىفاك هابحم و هناض رنؤد:هردقو ل اعُت /

 دام ناوكي دقو هلم واو ادامه ناوكتال دق لااا معن نحن و + دارم ريغ هرفكو اداره رفاكلا نامعا اولعد

 دارا اذا ديسلانا ىربالا لعشاع لئسال هي م> لح هنال وا ىلاعتدللا معاهب طيح حلاصمو مك هنع ىهنو

 ااا لل هكا ونزو هلتقنالف قبس انهقزيشا لب اسهتاطوب.وأ || كيسضاخل ىلع رهظإ نا
 ظ لمثلا ىضتش فوصتلاو ةنس نوكينا لقاالو بجاووا ضرف وهو # ناكرا هيماي هدبع نايصع

 نءلقنو ىرزملانبا هلاقاك مزالمت> اضياوهو ه# نارق ديوجنالو وه طوحالاب | هنم هديرب الو 'ىثلاب
 ظ نسا ف نع نارقلاذخانا نبدوهيلا 006 قافنالا دب وميأا ليهستوىراقلا ىلع نييناملا نم كع دقو

 ||| عماجلا ثيدحىف ام مثا الف ىعلادعب دب وتلا نع زمعلل زوجي لبق نيع ضرف لي واتا انو تالت
 ال||| نتارقلوقا+لزتا اك كلملاهبتك ايا ناكوا نم وا ءاطخاف ”ىراقلا أرق اذا ريغصلا

 ني رفلا ىلع ح وفم

 ناوليدعتلا كرتك زئتللال نالكل كلذزا بجو ةقئاطلاهذه سنج لاوح!رئاس ا
 ١ ا قازاتفتلا دهس ق

 | >6( نمطلا ) تحتاولا ,نوكريف ةننامعلا نوعديف ءالصلا (ناكرا ليدعتالبب نولضي مزكاو)

 نم + مزال مح ديوعلا ذخالاو + ىرزملا نبالاق عراشلا نع ءاحام بس>ىلع هقح هٌؤادا (نآرق ديوجنالو)

 ىدركلا د ةعيرشلاحراجو ةقيرطلاحراشلاق ىهتنا ءالصوانيلا هنماذكهو الزئاهلالا هندنال « مث آ نآرقلا دوج

 !|لوهىذلابلقلا ةيفصتوةعمذلا قالخالاد,ر حنو نطابلاناكرا ليدعتىلا ةيفوصلا رظن قيفوتلاب ىم-ملادحرسشىف

 ظ أيه ىا ىلع ةعاطلاو ةدايعلاو دوصقملا لصحاذه» لصحاذاف نيدلامو.ىف تاقعلاو تاوثااطانمو نيااعلابررظن

 ماكحالا ف خوساذهلو لوصالا فرك ذاكسدقلاولوطلا ىفال قالا ان> ىلا هج وتلا نسم تدجومضو نك

 4 ًالاةسكلاف دروامل فلاح 2 ريغاضيا داقتعالا اذهقيفوتلاهللابو لوقنف + همالك انهىلا ةيعرفلا ةيعرشلا

 ليدعتو عوشملا اوكرتيمل اردق مههظعا و سانلا لضفا مهنوكعم ماركلا ةباععأاو ماظعلا ءايدنالاناف ةيودنلا رابخالاو

 وت ىلاعت هللا مماوءامدق تم روت ىتح اهيفماق هيفص وهللا بيبحهنوك عما سو هيلع ىلاعت هللا لص دمت اسال ناكرالا

 موج وو هكران مثاب ءاهقفلاح سس دقو فيك دب الاهفصن الءلقالاليالا ةىلاعتهلوقو *نبرفاكلا عطنالوهللاقتا ىبنلااهيااي

 رح ىلع ةنسف اههدنع اماو ههللادجر يعفاشلا لاقهب وهكرب ةالصلالادبت فسو:ىبادنع اض رفهنوكل هيلع ةداغالا

 00000 لاو طف رادلاو ةفزالا تلا بافكا ئو اخ« دباديلا قاع ركل عزخ لف سا وو (تاشلجلا
 لاعتشا لاقدت و فيكدوه«هلاو عوكرلا ىف هرهظلجرلا اهيف مق ىتح ةالص ىزخيال هنع ىلاعتهللا ىطر دوعسمنا

 لازاو هاوسوهموقىا دوعلا ماقانم اهلاعفاىف غيز عشبنا نماهظفحو ناكرالا ليدعتةالصلا ةماقاوةولصلا اوما



 لاقو +داصتةالا لصف ىف الصفم رك ذدقو نبرسفملا نم هريغو ىواضببلا ىف مك مئاقلا ةيشلا ام وقراصف هجاحوع

 هنع طقس ةبملاو ةبرقلاماقم ىلا ل ص واذا دبعلا نا «نيقيلا كينأي ىتح كير دبعاوىلاعتهلوشب الالرةسلا نييح املا نك ل

 اوراتخاوةمءاسنالا زيح اواي اا العلا نم ضعبو ةيف وصلا لاهج نم ضع ىهب ىدتقادقو ةيعرشلا فيلاكتل

 ثوماوه نيقيلاب دارمانا دي الا ءذهنعباوملاو +ةيصعما كرو ةعاطلابهفرشو ناستالاةنع ناو ةيناورللا مم

 ىلا صالا هنع طقسا ث.> ىلا اغلا القاع مادام ديعلا ل صدالو دياقعلا ح رسش ىف ىئازاتفتلا لضافلالاقو * ريغ

 ةبحلاةيان غلب اذا دبعلا نا ىلا نييحابملا ضعي بهذو * تاذ ىلع ندهتجلاعامجاو فيلاكتلا ف ةدراولا تاباطخلا مومه

 راكلا تاكتراب راثلا هللا هل>دالو ىهنلاو صالا نع طقس قافن ريغ نم رفكلا ىلع نام الاراتخاو هيلفافص

 ةبللاف علا 0 ناف لالضو رفك اذهو ركفتلا هندايع نوكيو ةرهاظلا ةادايعلا هنء طقس هلناىلا مهضعلو

 هلوق اماو لك منا هقح ىف فيلاكتلا نا عم هللا .> ست[ 0/١ ]قس اصوصخ مالسلا هيلع ءايدنالا ,ه نامالاو

 هللابح ا اذا مالسلا هيلع

 ءانعق تند ه رسل مل اديع

 نكمي لب نعطو مهنالسك ىلع فقو فنصللانا لاننا نكعو لساكت نم نءطلا |

 ىدركلا روك ذملا حراجلانعو «عوقولا ققح نم دنسلا ىف ديالفىلا رقتسا بلطملانا

 اذا .تاوثلا "طاتقو ىلا هللازظنا لع وه نطاتلا ناكرا' لردع لآ ةفراشلا
 همالكى هتنا ءررضهقحلن لأ _مقلاو لوطل ايال هجوتلا نسح ىهن اما ةدابعلاو دوصقملا لصخن اذه لطح
 لوق.داسف رهظ اذهبو* عامجالل قرخ لب ةيرهاظلا ةعيرشال راكتا اذهنا ىئخيال لوصالاىفاو اهثوو

 لئلا حراشلاو لئاقلا ١ نومالاو هع دوجو كرانانهنأو ضخم اذا كوصألا ىلإ 000 |
 ليدعتىلا ةيفوصلا رظن || ناو هموزا بناح وه هدعاوتام لب نايبلا هيلعف هتدعاق“ناو ةرورذ لطابف

 ةيفصتو  نطابلا ناكرا || لوصالانم ماكحالا جارذكماو لوصالا نمال عورفاا نم انلثل ذخؤت ماكحالا

 بونذلا نم ندع هنأ

 اذه لصح اذاف بلقلا || دعدقو * نوفثاكم نولصاو مهنانوعدب حتاضفلا هذه عمو 9 دهجلا ةفيظو

 ةدابعلاو دوصقلال صح ]| عئاوم نم ةرورض الب سأب الام باكتراو ىلوالا كرت ةفئاطلا هذه بابرا
 هجوتلا ند ةعاطلاو قال انع ىوعدلا هذه تدعب هي تاهيهنؤ# هطدارش نم اهنان ةياعرو لوصولا

 ها 0 ركقتلاو || نم اذه ىثلا لاق «من» ديك أتال رركت «تاهيهههيف بيرالادعب قدصلاو

 ليبق نم وه اضياو تلق فالاللا ءاقبعم ليلدلا ميلست وه و بجوملاب لوقلا ليبق

 نولصاو مهنا  ىجيدب ىناثااو ىلوصا لوالاو حدملا هبي امب مذلا ناك

 مهنا اذلو مهياماىف مهرغو مهاوه مهلع ىذلا هش وه ىذلا * ناطشلا لإ

 مهروماىف ريخال نييحابملا

 مهرورش نم هللاب ذ وعن

 لوصالاف هوت

 نيم ولا شا :لب غلاب القانب مادام ةيعرفلا ةيغرسشلا ماكحالا نم خاسام ,عورفلاولوصالا بشك قدس | ا
 نافادعاقف عطتستملناو امئاقلص نيصالانب نارمءأطسو هيلعىلاعت هللاىلص لاقدقو « داهتخالاو دا, تانمؤملا 8

 دوحصسأا و عوكرلاب واف ةليقلاىلاهءاجر لءج وه رهظ ىلع قلتءا ةريخذلا ىف و+ايةلتسف عطتسنملناف بنج ىلعف عطتاسن/

 دساف داقتعا ثالذنا مع اذهررقت اذاوعورفلاو لوصالاىف ققحاك سأرلابءاعالا نكملةداسو هيفتكشح لعتلا

 ةلهلا بأدنموهلب فاما ةودق مهنيذلا فلسلا ناش نماذه سيلو داشرلا ةلقودادلا دقفنمشان دساكعز

 تامهللانم هناف لمأتف نيلقثلاديس عابتاىف نيرادلا ةداعس نا مولعملانمو ماعنالا نه اليبس لضا ,هنيذلا ماعطلا

 (نوفثاكم) نافرعلا ةسرا («نولصاو ,

 اكديف بيرال ادعب قدصلاو ق>انع ىوعدلا الذ دعبىا دعبلاديك أتل هررك (تاهيه تاهيهل) نوحرلات ايل

 «انوع ديب ةروثنملا (حاضفلا هذه عمو)) ةيهقفلا تاقيةحأاو »+ ةيئدلا

 قبساع كاردتساو فالإلا ءاق عم لاعلالياد ملستوهو بجوملاب لدءلا لبق نءاذه 2غ هدازدهجاوخ ةيشاح ٠

 دل مهتعباتل »ع ناطيشلا ىلا نواصاو مهنا 0 بهاوملاو ةيشاللاىف اك مهاوصو ىفن نما
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 .اةينملاىهو ءايلاددشتو ةزمه امضي ةءنما عجب قامالاو ارورغالا ناطيشلا مه دعيأمو رهن و رهدعب ©(هناماب نورورغم)

 3 ا!ىلانولصاو ,هلب هلانيلصاوب اوسلوىلاعتهللاىلا ةلصولا نوعدب ةروكذملا ةيفوصلاناىنعي دوصقلملاو

 [|(مهنا)القنالو القع (دع الوز هلم مالا نم سوس وباع ىاعهسواسوبن وامام هنادا موهنادوصقمي نو رورغمو

 |!و2 وا)اهنيب و هنيب بحلا ةفاشكو اهدعب عم اهاريف (ءايشالا ضعبل ) سوس عفر ىا( ىسح فكم هضعبل) لص ىا

 7 مهفو ريهضلا ف ام ىلع عالطالاو ءاملاىلعءىذملا اهنموءا وهلا ىف ناريطلااهنم ةريثكىهو (تاداعلا قراوخ نم

 | كول اراعضا ىاما ركم) عوتولا ابيسامف هي[ حس (ناطيشل اةءاراو ةضايرلا ىضتقم ))هتغل ف رعبال هنا عم ملكتملا

 هللا نم .احاردتساو )

 جاردتسالاو ( لاس

 ناطباوريملاةدارا زاهظا
 ىلاعت هللا لاق هفالخ

 اح دك يح ردددع
 « نكح 60 نولخا

 نءر كذا كلذعوقو

 (نيضان رملا ةرفكلا ضعب

 ُكَريِب ةضايرلا بابرا ىا

 ماعطلا نم تافولأملا

 ىا «نونظيف ) هوحنو
 (ةمارك هنا زنوج ردا

 انا ىراللا مر
 هيكل نتج لع

 ىلاعت هللانم (ةيالوو)
 (هبن و رغيف هتم الع كالذ
 نواهاجلا بغي ىا مهسفنا ىف

 تعع» دقو كلذ مهنه

 ناكل لزم اهاس
 ناب اذه 6 نيفراعلا

 ضيفلا لوصح فقوتل
 ةنسا عابتا ىلع ىهلآلا

 || 1 . . 5 ش * ش٠ 1 9 ل 8

ْ 
 ا

 |ىناليكلا رداقلادبع نا ىح + هتاف مصنع ىلعنوشمي وهتالالد وهم ابن ورم اي وناطيشلا

 ىلانواصاولب هيلا نياصاوب اوسلو ىلاعتهللا ىلا ةلصولا نوعد مهنا ىعل دوصقلملا

 هدانمىدانف راوثالاب ملاعلا ءالتما ىلايالا نه ةليلق ةدابعا شح وتو سانلا نع لزتعا

 | ةمرح كنع تعفر دق ىلاف ةدابعلاوح تدبعو ىلةدا.,ءال دهتجا رداقلادبعاي

 ١ رداقلادبع ,لاقق كالت رذغدتو دعب ايف ترام لءفاف كاءايشالا عيجج تحتاو ءايشالا

 دق لو. لئاقو راونالاكاإ:تلححضاو ماللفلا دكر اذافناطيشاب كرش نم هللاب ذوعا

 ٠ هسواسوب نولماع# اداهذو ادابعماةملا اذه ىف تكلها دقىنا رداقلادبعا كلعب ت وح

 | تامانملانم #ءوحن وا8# ىروصلا فثكلاوهو ثكاذكن وكيف ”ىشنع رابخالا نم

 | «تاضايرئا ىضنقمتاداعلاقراوخ نم# فتاوهلاو ةيدءغلاتادراولاو تالرذتااو
 | اناريط مهل هي ناطيشلا ةءارا وا# ةيرسثبلا قئالعلا نع درلاو نطاسبلا ةيفصت

 «اركم# هنوديراع نايالاوا نامز عرساب ناكمنم هلقنوا مهضعب عفر ءاوهلا ىف

 | #8 نيضائرما ةرفكلا ضعب نع لقناك ىلاعت هللا نم احا ردت ساوؤ# هءءوسال اراعضا

 | هيف انكراشي اذهو فثكلا نوكي هىدنال باج افصااملاءنا عاشملا ضعبنعو
 © هبنوزغيف هيالوو ةماركملا نونظيف## ةيقزتلا ملاعب مهيلع لضفن امناو نابهرلا

 | تمادام كلذريغ كلذ نوك لقكالو مهلهل كلذ لك نوار يالا نوكلبف

 | طلخ نم افالخ مهنطاب ماقتس-اناو ةيعرشلا نيناوقلافالخ ىلع ةرهاظلا ,هلاعفا

 ١ اذه هي ىاط سلا دب زب 6| نيف راعلا ناطلسلوق مناك تعم“ دقو 9 هلوق هدهدلو

 تحت اما ركلا نم ىطعا ف صخخ اد لج رىلامترظن وا عرش | فلا نماجا ردتسا

 ىت> 88 ةيالولا ىلاهوبسنت وهي هب او رعت الف 9« رانلا ىف واءاملا ىلع ساج وا##ءاوهلاىف عبرت

 . ماكحا ه#ءاداو 9 ةيهلالا هيدود1ا ظفحو ىهلاثو صال ا دنع هنود فيك اورظنم
 | 1 0تت5تتتلُلسسال كت 3 8 كد ت07 220 تك يس ا 2 ا < نوم ل

 «ةعيرستلا] ىدج الا فيرثلا عرشللا فلاح ناك نملاجا ردتساو أركم جرامللا فثكلا عوقول ديا ئدما

 اوناسين قيرطب ةدلب ماطسب ىلا ةبسسن ىلوالا ةلمملا نوكسو اهرسك زو وةدحوملا تفي (ىعاطسبلا ديزيىلا)
 ظ نع تكسو وعقل ءانبلاب (ىطعا) ماو منا ناكل ناسنالالا لاقولوىلاغ هب دييقتال انامع (لجر لآ مترظنول)

 اع-اني اعبرع سلجىا «ءاوهلا ىف عبرت ىتحإ) تاداعلا قراوخ ىا «تاماركلانم) ه عال ىلاعتهللا وه لعافلا

 مالادنع) نادجولا نم' (هنودك فيك ) اوردبتو «اورظننىد>) ندر ذاق عبرتلاب كل «هاورغتالفز ضرالاو

 ا

 لعف (ياداو) اهكتهي الف (دودالا ظفحو) فلاخمما كربلاب ىناثلاو لعفلاب لوالالثتما ىتابرلا «ىهنلاو) ىهلالا



 سملاب مدار هللابذ وعنف ىهتنا ةعيرشلا 3

 امثاق ناك نا ىنعب امهعيضي مهلا وتاو# ىرهاظلا عرشلا دعاوق ىلا قيفوتلا ةظحالم نود ةبذاكلا

 مهليعافا رهاظب رارتغالاب انيلا يا

 *« سنالانيطابش هتاف ف ةيوبنلا نيزاوملاف لخدتال ىتلا # مهلاعفاو

 وصخ و ىلاعت هللا قيرط عاطقو #3 مهلالضاو كارل

 مهن اهتسال 7 مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هكيملووح

 مهو 1 مهتفلا#و هقعن رش

 دوداادنءافتاو عاسالاب

 نم هل عتو | 5 ل2: عا

 قا 1 كاناكلا

 ةماركحال جارذتسا
 ديزيابلا مالكىا (ىهتنا) هتالو نوعدل

 6 ةرسفا) فاطمبلا مام
 ند هللا ) نيقتملا سشعماب : ّ

 بف 7ال0لج 082200 تتججسل-

 هيدومخ ةهن ريد ناي 1 اذ هع رط جسد ن ه لولا ء زا 6

 ىلاعت هللا ءاشنا هيلو هقيفوتو هللا دمحم ةيدجالا ةليسولابو

 قاثلا ءزاحا

 ىؤقتلاف تااثلا"لضفلا هلوا
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 مهاراواعد 6 قر

 روهظو مهله نهنال

 مهضعب ىدبا ىلع ق راو

 هللا هتبشن ملم ن ونتفباعر

 ىكتخلا © مهلاوقاو )

 ةيثبملا( مهااعفاوإل اهضعب
 ناط كلا“ ان اكوا لع

 (سنالا نيطايش
 عاطق ول مهتاتع و هادم

 ىا ( ىلاعت هللا قيرط
 هتفرعم قيرط عاأعق

 لاش دكلا ةيخرو

 اكو ل رت
 0 ةجاحال نا نزاع

 لعتريغ نه لص هناو

 ةهيضق فالخ كلذو

 لاق هةلخ ىف هيقهللا ةع ع

 و هيلع ىلاعت هللا بص

 ,زوكح وزب معتلاب رعلااعا

 هيلع ىلاعتهللا لص هبيبح
 ضيفاانا مها وعدا( سو

 ىلع فقوتال ىهلالا

1 
7 7 





٠١١ 

1 

١١ 

 اارارب

 ار

 0 اء زطا تس رهف 1

 0 ىوقتلاف ثلاثلا لصفلا

 اهتم يضف ىفلوالا عون || عاونا ةثالث

 0 لا ةليرضف ىلع ةلادلا تاب هلا

 اهريسفتىف ىناثلا عونلا

 اهب راحم ىف ثلاثلاعونلا

 تاقلافلا ركم ف لولا تكلا

 ةعمذلا قالخالاىف ىناثلا

 اهددعو اهريسفتىف

 هقلا

 | ىكهج لوالا عاوفاة ثالث رفكلاو

 ن.ضعب فقوتو حجج لا بايسأ

 لئاسملا ضعي ف ندهت#لا

 ىدوعج رفك ىناثلاعونلاو

 ةسايرلا بح ىلع مالكلا ىف
 تاركتم نه سهامللاو عبارلاو
 ءانثلاو حدملا بح تاقلا

 فافضداك ىبكح ثااثلا عونلاو
 ماظعتلا بجوبام

 العفو الوق رفكلابج ونام
 همزلامو ناعالا دعب كلا كا

 هحجالعو اعرش

 ةعدبلاداةتعانيتسلا نم سداسلاو

 ىوهلا عابنا عباسلاو

 نماثلا وهو ديلقتلا ىلع مالكلا ىف

 العو اداقتعا داقملا ىلع مالكلا ىف

 باتكلكب لمعلا زوحيالاهف مالكلا
 ءايرلاةمومذملا نيتسلا ن نم عسانلا و
 لوالا ثلا ثحامي 4 ةعيس هيفو

 هفب رعت ىف
 ءايرلاهبايف ىناثلا ثححملا
 هايرلا هلايف ثلاثلا ثححلا
 هاجلالجال ءايرااوهو عبا قالاماو

 هب لسوتلل
 باوث ناسنالا لمحينا مالكلا ىف
 هريغأ هلم

 مشا

 0 ”- ةيدمحلاة قر ُّط 0

١8 

 ال ١

١8 

١55 | 
 اكل

56 
 ا/ا١

 /ا/ا١

 اما

 ؟/

0” 

 نا

 يا
0 
 قف

 هلامالغ و ذك | ءايإزإ |قعبارلا ثححملا

 ءايرلا ماكحاىف سماملا ثلا

 ةعاطلا ىف ءايرلا ريثأت مالكلا ىف
 تاينلاب لاعالااها ثيدحو

 رمعلا لوط بلطف مالكلا

 ةددرما روهالاق سداسلاث حملا

 ْ هلام لحو صالخالا وءايرلا ني
 نا د 4 ءاقلالا صدا

 0 بأاقلا رطاو+ ةفرعم ىف

 نمامثي ,دلاىق

 ا

 ىقلا فرط

 هتامداتعو ناطيشلا ليح قمالكلا

 اهنباهلوا هدوا هعيش نو هع اطلاق

 ها ةعاطلا نع
 ةييرطاةدارا ناد ىف

 ريغ وناسليطلاوكاوسلا ىفمالكلا
 يلا 1

 ةقدصلاو ضرقلا هلق 8

 ١١ ءايللاو ةيصعملا راهظاىف مالكلا
 ةدايعلا نع

 ءايرلاثحابم رخآ عباسلا ثححملا
 هحالعو

 ثيداحالاو ميركلاة يالا مالكلا
 نيصاخلا فصوىف هوبنلا

 ءايرلا تا رطخ ناس ىف
 فوالنا ةبلغ ةيواواىف مالكلا
 خعاشملا لاوقاهيف ءاحّزلا ىلع

 نيكلا ثلقلا تافآ نم نسع ىناثلا
 سدس قل رال|تح ام هش دلو
 آ هدضو ربكلا

 ةعيرا.ى ركشلا زاوخ ناب ىف
 او
 قاملاو عضاوتالا ثحيىف

 للذنلا ىلقلا تافا نه ريثع ثلاثلا

 هءونت وق هلن1لاؤسلاهنمو
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 الك

 ةكاشسلا لآ" تاغذلا ةحمو
 اهعرغو كيما ةنضوو
 اننعوا تكادداما دع ءانضرلاو

 مالسلا

 بسكن ابو بسكلا عاونا ناب ىف
 ا مالسلا مهيلع ءاينثا
 ١ كلل ةتسفلا نو قاثلا ثحملا
 ركلا ماسقافو
 كلا نايا تلاثا|: تملا
 < علا عمرا جقايعالب ةيصخلا

 تيدا لاهحت دابع: نامذلا
 ركل ةعيسأا بابسالا نه اعلا

 ا(ايطلو مدن تابمالا نم تلاثلا
 مهقلا دضوهو لاخلا عبارلا
 ٌ ةدسو ةيندبلا ةوقلا ساما و

 شطبلا

 ايدلا ا لاملا سداسلاو

 براقالاو نيابلا نه عابتاعباسلاو

 نااغلاو

 ربكلا ةمالع ىف عبارلا ثحلا
 تافاو ناي ىف سهام | ثعلا
 عخذاوالاو ةعضلا

 عضاوتلا لئاضفىف دروام ؟م8

 اطل

50 

 مالسلا مملع ىبنلا جا رعم ةمكح ناب ف 995
514 

 | دروامو مالا هلع عضاوت

 بهل ةيدرلا قالخ | نمرسثع عنارلا

 لوالا ثتحايم ةعرا هفو

 ا اهمبكانمو هدصو هريسفن ق

 مأ حراوجلابأ دسللا نا مالكف ١
 هيلا عج رافاذهريغمالك هيفو بلقلا

 هللا نا مالسلا هيلع هلو ناس ىف

 اهسفنا ههثدح اع ىتمال زواحي

 هب لمعتوا ماكنت ملام
 لئاوغىفةعبرالا نه ىناثلا ثحملا

 در

 ىلمتلاو ىلعلا ب الع ىف ثلاثلا ثححمملا
 ىعاقلا جالعفف عبا رلا ثحملا

 مل لعل تافانمرسخع سداسلا
 فرعلاب ماو وةءلاذخ ىلاعتلاق

 ةفينم ةدصن هذ

 هيل ىلقلا تانآ نم 2 عباسلا

 كرث بلقلا تافانم رش ع نماثلا

 ضرعيو نءؤااعم امالك نمؤملا
 هيف دروام هذ ثالالا قوف هنع

 هعفدو بضغلا نام ىف

 1117 اهلا تنام نورشملا
 ظروفا انك كاوذ ناببىف

 ل1ل[تاقا رم نو سثعلا وىداملا

 قاثيملاو دهعلا ضن وهو ردغلا

 ةدلقلا تاغ[ م نورثعلاو ىناثلا

 1 ةنايلخا

 مدأل ال1 نك نوسشعلاو ثلاشلا
 ' دعولا فاخ

 لفل كاف نه نوريثعلاو عبارلا
 ىلاعتدللاب نظلاءوس
 ان نع نورتعلاو- نانا
 يللا و ربطلا هليقلا
 ةريطلادض وهو لأفلا ىف مالكلا

 رفسالو أدبلل ةفبرسش مابا ثدع#

 ريغو نهاكلا قبدصت ثحح“

 هند ايه نه
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 لضافاب ةيدمت ةشرط حرش ىف ةيدو# ةّعري ىعملا باتتكلا نه

 ىدامخلادبعسىبا انالوم ,ظعالاربرحتو مضفالا

 حرش ق هده رمدلا ةعيرزلاو ةيدجالا ةل.سولاب هثماح ىلحو

 دجا ب سجر مشلا :

 (/4>) و (م9) ةقراا ةليلخلا فراعملا تراظن ةصخرب عبط

 ةنس ناضمر هدو ١1 ةنس لوالاعير ”م ةخرؤملاو

 (هيناثع ةيفاعص تكر رش) ةعبطمىف 11

 1١م ة'س ةيلعلاة ف الطنا راد



 دام دلع دلع دام جلع دلع دام دلعي
 _ 5 ثلاثلا لصفلا

 بابلا لوصف رخآ وهو
 وهو ئرغلاو) لوألا

 هج وريغال ععاونا هدرا

 ثوحمملا نا اهف رصملا|

 تاير دل 'اهتليضف اغا دنع
 كلاسلل قولا ةدايز

 اعرشو ةغل اهتةيقحوا

 لوآلا اهئايرج عضوهوا
 نوالا ىف عاونالا نم

 تلاثلاو ىتاثلافىناثلاو

 ان مدقو ثلاث'ىف

 لصحل ىناثلا ىلع لوالا

 تلاطال اهتايضف ناب

 اهتفرعم لآ قوش ةدايز
 لوالا عودا 0 لامقف

 حابصملاف 6 اهتايضفىف
 خا ةلضفلاو لضفلا
 هما صقلاف الخ

 حاصلا" اهيا 6 لعا ١)
 تدرا ىناالواز) باطذلل

 6 تاياآلاعيجج دروانا
 ىلع ةلادلا 03 هب أرقلا

 اضإرحن «ىوقتلا ةليضف
 اهتدج وف)اضيض# واهيلع

 لعافتلاو ©( تزواخت
 ةغلابلل در

 ةءاىا (نيسجو 50

 اهيف مالا حب رمص نيب ام ىا

 تدجوو) هلوقلهريغو

 ىلا اهب 0 ها حرص

 تاي آلا ىااهيف)ىوقتااب
 ةبآ (نيعيرا نم تك )١

 مترا نسدرست)

 ىنعم اذنهه

 (هل) ىوقتلاةليضفب ةقاعتملاتايّآلا تيقبف كالذي دوصقملا لوصمل (ةدج او ىلع )' هب مالا ب رمص ىلع ةلة ملا نم

 هللاءاغام

 ا م 4

 ظ 1
0000 

0 
0 
0 0 
 ا
 ا[ 8

00 2-2 
 ان ك1 1: 5: ب قف : 0 3

 --1 ىوقتلا ىف ثلاثا لصفلا م

 اى ان ن_ 0_5 35 و ل ص ا ف حط م م م م

 وهو # اهفيرعت نيبيسو باتكلل ةثالثلا باوالانم ىتاثلا بابلا نم ةثالثلا ثلاث

 « اهتليضف ىف ل والا عونلا و اهناب رجعضوهواه:ةيقحنامو اهلضن ناب هي عا ونا ةئالث

 م : لضفلا لعل هفاص واو هلاو> !ىلع مدعب ”ىتلاروخ نذل اهتقيقح ناب مده نا ىلو الا

 ثلاثلا عم نوكيل اهريخأتنا لمحو اهتنرعهىلا فوشةدايز همدق لبقو ةمدقااك

 در رانا [ةدزاوا 2 هللا ىلا كلا لا اهيأ * الوارعا قم اهتايرج

 كلذ نكمذا ةيقيقح ةيعيماف مان ءارقتسااما © ىوقتلا ةلرضف ىلعةلادلا تاي الاعج

 || ةدايزنو اهلضف روفول عيجلانايتا هجو فنصملا داقتعاىلع ةيهيلاف صقانزا

 ]| نوكتلو اهنعكلاسلا كفن. الئارطامللا ىف نيكملاةداي زاو اهدئاوفةوقو اهناشب مامتشالا

 عضو هراهظا اذكو اهلضف بلط ىلا جايتءالادنع جاتحمال ةذمار ةكلم

 ىوقتلا هيفعقو ىذلا قلطملاىا © نيسجو ةئام تزواحين اهتدجوف © راعذالا

 لصالا ىلا هتغيص ىأ * سعال لإ رمص تدحوو 3 الوا صاةروص ىلع
 | ْ اهيف

 1 نينثاوا اد>او * تارركملا نم ترصتقاف نيعب رانم مك اهيف 32 بوجولا

 ىلع ليقناف + ادحاو لكلا نم دوصقملا نوكل ه«ةدحاو# دبآ 6 ىلع ادعاصف

 ةدحاوهدوصقملا]صحاذا هنالهيف ةدافالىذلارا ركتلا ىلع نا رقلا لامتشا مزلي اذه

 ديج ميكح ندلن 4 دان كح ميكح باتك مظعلا نآرقااو هيف ءاكقد ة.عاهذار واق

 هتنكل ريركتلا بانطالا عاونا نءو فيك هيف ةدئافالام ربركتلك ن وكمال انلق#

 قيس ىئممب ءاجدقالكناو لوبقلابءالكلا قلت لمكيل ضاقبالاو هيبنتلاةدايزو ديك أتلاك

 عضو« وذ ىذلا

5 
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 نوع رفو ماسلا هيلع ىس وم صصقر كنق ماا الكلاهل

 بنر عارام وة ناقئالاو فقاوملاحسشىفاك «نايذكتامكب مدر ءالاىانوح قولتك

 «ةيونعملا ةيسانلل اهدقت 8هريغو ماصتعالا ل صفىف ه#قبسايف تيعارإك فدتملا

 ةاءارم مدع نكل دوصقملا ىلع ةلالدلا ةوق بس وا ىرخا ةيآعم يآ لكلاما |

 نم هلدبال اضيا انه اذه ةيابر بجومو هجو نم هلدبال قبسايف بناجلا اذه |

 رد اههدحاي عضاوملادحاىف راتخا نيمئالاب لمعلا زاو هنا لوقلاو هجوأ

 أرب نا ىلو الا رثالا ىلع ءانب ناقتالا ىف لاق دقو فيك عفان "شي سنل رخآلاب |

 هسف قزاحناو رثثفدروىذاالا اهكريالو همكم هيرست نوملا بدير ىلع 1

 جاتحالا لجالام نيبو ةءارقلا لجالام نيب قرفلا نكم من لضفالا كرت نكل |
 ىوقنلاف قباسلاف 6 ركقتا هللادنع كمرك أنا ف تارشللا 3  تايآآلا ف |
 صاختشالا لضافتتو سوفنلا لمكت امىوقتلاناف ىلاعتهللا دنع لضفلا ىف قباسلاو ها

 مرك !نوكينأ هنو مو هيلع ىلاعت هللا بص لاق اماهنم سقليلف نرش دارا نق |

 سانلامرك ١ نوكينا ب>١ نماضيا ثيدحملا ىفو ىواضيبلاهلاق «هللاقتيلف سانلا |

 فرعتسو ىوقتلا مركلا مركا اضيا اهيفو رهاقتا مهمركا راثآلافوءلاقتيلف |
 لضف ىلع اهتلالد ةوق ةيآلاءذه مدقتهجو مث +فنصملا نم ىوقتلا ىنعم ليصفت |[

 نا ىضتش لضفلا ىف هللادنع قباسلادرفلا ذا اهلضف قوف لضفال هجو ىوقتلا |

 ركب ىبا لضف ىلع ةبأآلا هذع لدتسا اذهلو «هللادنع مركلا ىف رخآ ءىق هقبسنال |

 لزنثيح عيمجلا ىلع سو هيلع ىلاعت هللاىبص هللا ل وسر دعب هنع ىلاعت هللاىضر |!

 ركبوناف هنع ىلاعت هللاىضر هقح ىف « ديالا 1 اهب:كسو « ىلاعت هلوق

 مرك الاو هللا دنع م ركاار ؟وبافذي ١ الا كالت هللادنع مر ١" قنا لكو هب آلا هذه قنا |

 هللا ىل_ص هللا لودر نع ةربره ىبا نع ىدحاولا نعو «هللا دنع لضنا هللادنع | ظ

 هيف كيلا تدهعام مكتعيضف مكترما ةيقلامون لوشي هللانا لاقدلا سو هيلع ىلاعت |[

 هللادنع مكمرك انا نوقتلانبا مكباسنا عضاو ىبسذ عفرا مويلف مكباسناتعفرو | !

 راسوا رفكلا نع *#نيقنملا ن.هللا لبقتامناظ ةدئاملافو +مكيقتا
 نءالالْبقتال ةعاطلانا لوقلاف ىنامداوا ىفاضاف ىناثلاناو قيقح رسصاخاف لوالا

 ديراناف ىداعملا

 لوبق ىلع هبي هيفف «تفرععام ةظحالم نود, نسح سيل هرهاظب قتم نهؤم

 همادخ وهللاءايلوا مهنا ههجولءازك ا|نيااصلا تاوعدلو.ةىرت اذهاو نيقالال ع

 نيذلا “لرسثل انه «نوقتلا الاولي هللاءاياواامىاهؤايل وانا لافنالا فو« صاوملنا

 بولطملا ىف ىوقتلا نم انه ردابتملا ناب لكشيف ىواضيبلا ىف اك هريغ نودبعيال

 ءوركمو مارح 3ك 30 ا سلا ود نم عرمشلا قالطا دنع ردابتلا ىءلاوه

 للع مثهريغو ماصت ءالا ل صف ىف (ق: سايق تيعا روفندكلا ين رثالا :عهاهدا ربا (عار امو بانيت و ان الث راصتقالا دعب

 بهاوملا ىفاك كاذلاهل ةيسانلاب اهه!دحا عاب 1 ةيضتممات اب "الان 2-3 م 1 (ةيونعملا هب ا اهدقت) هلوش قل

 ةلادلا لن آرقلا( تاب آلا
 ىه ىوقتلا ةليضف ىلع

 هلوقاه:ه+انهه ةروكذملا

 اتا هو دق ناغت

 مكف رشا ىا ( مكم رك أنا)
 ىا ( هللادنع ) مكنعاو

 (ى اعنا ) ةناكم ةيدنع

 ٌكاشخاو مكفوخا ىا

 ايشدح ادبع ناك ناو

 هنع هللا ىذر لالب لثم

 مكبسنا ال

 الناب اذهو تاسئالاب

 قتلا لب ردنا كروم
 ناوك الا نع عطقنا نم
 هنم ةيشخ ىلاعت هللاىلا

 مالتسدبلا هيلع لق لاَعَت

 | و رخافتل

 كا نوكنا بح>انم

 هللانا * هللا قّتيلف سانلا

 + ريبخ + مكاقناب ١+ ميلع

 نورعلا ىف اك كراخقاب
 هلوق اهنمو »+ هري-غو

 هدام هر راك ف نلاع
 لمعلا ( هللالبقت اما ١)

 ىلإ ((نيقتملا نم ) نسا

 ريغ تناو هنم نيفئادلا
 كتايخوكنتنن ءوسأ قتم

 ىو نويعلا ري_سفت ىف
 لعلوبق ه.فق بهاوملا

 قت« كيرا نا مث نيقثلا

 مدلل

 نينه ؤملا نم مراح ا تم وا

 ىهتا ىئامداوا ىفاضاف

 قرقح رسصااف

 َن وك ءطملا نار الا نود لوح وما د (نوفتلاالا) هابراامىا(هزابلوا نا لافثالاةروسق لاعت لو ةذلؤئاهنلو 1فقكم ش

 مد 207 ضالا َةَدِبَع ةرفكلا مح لص فيكف ه سمح ىلينا امضيا مم لك ع راصرال ىعي نيلسملا نم دول



 اعت هلوق اهنمو * نورعلا فاك نيصاخلان. دحوم لارصان ىا (نيقالاىلو هللاو) ةيثاحلاةروسىفىلاعت هلو اهنمو +

 اه«: هتاذب همايقةلا كسال يقل |اهانعم ىلع اهاج ناكما مدعل ىلاعتدللا ذبح“ دارملا ف و(نيقتملا بح هللا نا)ة:اربلا ةروسىف
 ذاراقفو:ليقوت وكلما ملاعىف ركذ.ليقو تبث. دارلا لية وونلا راكذالا حرسش ةيئابرلا تاحوتفلا لوا اهترك ذلاوقا
 وحدمتالوا ةالصلا ىلا اهتيسن, (مكسفنا) بونذلانم «اوكزتالف) ا وسىقىلاعتهلوةاهنمو+بهاوملا ىف اذك

 عا ) ىلاعتدللا ىا 0 هنا هيأ ؛ اس مركودل 2 ىف ا ضل مكضعب حدعإل وا

 نعل انىز نءىا ©( قنا

 1 رهات وا حلالا

 الوا بونذلا

 نيح ,- ةبآلاشا زن ليقو*

 اا نع ضاع لل
 ان 0 0

 ةلوقلا نع اورق انك
 ىلع ناك اذأ اذه اولاق

 ءايرلاو باحمالا لبدس
 لكنامءو دقتعا نماماف

 هللا قيفوت حلاص لع
 ملو ةذدنع ٠ ند هديأتو

 نك مل جدقلا هب دصقب

 1 مهسفنا نيكز ما نم

 ع ا ةعاطلاب 1

 ريسفت ىف اكركش اهركذو

 فى 2 + نويعلا

 تيم لاق ءاطع نبا نع

 بشز تلاقف ةرب ىتنبا

 :هللا ل وسر نا ةلسىفاتنب
 داو هيلع لاعت هللا لس
 لاقورسالا اذهنع ىهن
 عا هللا مكسفنا اوكردل

 ايفو + مكنمربلا لهاب

 ةرقبلا ةروسىف ىلاعتهلوق
 (نيقتملا عمهللا نا واعاو)

 ىلع هن واعملاب ءادتعالا نع

 07 نيح لزنو 0

 سيلك رمشلا نم ءاقتالاب ى 1 وامان س دل تي رقتلاف فنصملا نم مهفيسام ىل+
 ىواضيبلا ىفام أءبالو لوالا ىلع لمح نا لسالادجولاف اضيا لكشم وهو ميت

 ىدحاولا نع ىكحدقو ردابتملا كلذ ىلع لجلا ىلع ءانب ظفللا نم هتدارا نكماام
 ]| هلءاقتالاف ءاقتالا ىلع هللاةيالو ترصق اذاف شحاوفلاو رفكلا نع ءاقثالاب ريسفتلا

 | نيرسفملا زكا مالكح ن٠ مجارلا لق ناف + فرش ةيافو لف ةدايز
 | ليقدقو +بولطلا ىلع ةح نوكي فيكف مارهلا دحسملاىلا هؤايلواريعض عوجر
 ” لل هلله ل و) ةمراتسمب هيال ولا كالت نا كلذ ملت دهب انلو ءلاقحالا عم اجلا

 ىلو هللاو# ةيئالاىفو *ىلاعتدل ةيالواا تو لجال دجملاىف ةيالولا ريصتاما

 مالكلاف هب اورسفإك كرسثلا اوقنا نيذلاوا نيرصانلا نيدحوم لا رصانىا #نيقتللا
 لقت [كهللادهعب ءافولاو هللا ضنا رف ءاداىف هنيقتملاب< هللانا# ةءارب ىف وء+تععساك

 ْ  مكسفنا اوكزتالفإ# ملا ىفو +نزامخللا نع لقناك هللادهع ْضَقن ىفو ىدحاولا

 1 ىف اك لئاذرلاو ىصاعملا نع ةراهطلابوا ريمللا ةدايزو لمتلا ءكَر اهدع اوثنالف
 آ0000 7 0011 .ناىور* هومالعر ب اوربت الوا لجالب اوعدتالوا ىواضيبلا
 مكنم ربلاب لعادللا مكسفنا اوكزئال سو هيلع ىلاعت هللاىلص لاقف ةرب تيعستلاق

 اوفرعت منا اولوقنالو ءاليخو ءاير مكسفنا اوكزتالف مكلاح هلل لع نزاحلا نعو+
 ىلا ةراشا هفو +هللادنع معلا ناف كنمقتاوا كنم ىكزااناوا كنمريخانا ةقيقح

 ا 6 قنا نع 00 ىوقةتلا ىلع وه ند ةيقاع رس هللاناف ةمامللا فو توجو

 ' ةحضاوءتسيل بولطلاىلء ديالا هذهةلالدنا ىئّكاللمملا صاخاو عاطاورب نع

 أ ةباعساو مجاعاط لوبقىف ه6 نييقتملا عم هللانا اولعاوؤ# ةرقبلاىفو هىئخ مورا

 | هذه ىفام رظناف هنانج فرغ ىلعا قف مهناكسا ىف و مولا و> ١ لكف نوعلاو مهتاوعد

 | راعضالا عضومىف راهظالاو ةيقرتاانأك راث .او ممالاىدقتو ةيهلالا ةيعملا ةينارنم

 «ةبقاعلاو له هط ىو ؛ىلدءالا هبي ر ىفاك اهلبقام ىلع هذه مدعت ىلو الاف ةيانعلا لاه 0

 | ىواضببلا ق 5 ىوقتلا ىوذل ىوقتلل 2 ةداعتتلاو زوفلا 0 ةديخلا

 | ىلاعت هللا باقعو ىلاعت هللا هاضرب الام « نيقتمال ةبقاعلاو و صص#ااىفو*

 | ةبقاعلا سفو شدحاوفلاو ماكل ىلكلا نعو هيصاعه بانتجاو هرماوأ ءاداب

 | ةنجلاوا اهتمالسوا اهباوث ىا هي ةرخآلاو 9 فرخزلا فو +ةجلاوا باوثلاب
 | مهارخا لينا هايد كرو مهاوقتل 3 6 2 هك 3 د 0

 4. ةاعلاو )ةْح- ىف و ىوقةتالالهالةدومحلا (ى وقتا ةبقاعلا ) 0 ىلاعت هل وق 0 #27 كرمت 0

 2 ردنع) ةنلاى'(ةرخ آلاوإ) فرخزلا ةرو-ىفىلاعت هلوةاه:هو +ايندلا لهألال نةتلل نا ىااهيف ريدقن الف (نيقنلل

 .ثاأري فت ىف اكهاهللا د: ءهلداح واهلع قو واود دع قتم وهن اةصاخ ىت هك داما ودا رلا نوف ى «نيغلا



 كك

 ىهو هللا نم ةرفغملا

| 

 نارع ل ىف و*+بلقنمو عجرم نسحا ىا عج م ه# بأم نس نيقتملا ناو صقر ا

 ةرؤغملل عوجرلاىلا تنذلادنو عرسي اف 6 ركب رن هولي يطع( ة رفغ ىلا |وعراسو 9#

 ضنا رفلاءاداب ةرفغلابج ودام ىلا اوةءاسو اورداب ىوغبلا نعو«ىصاعلا نمةدوتلا ىلا و

هيقوباوثلال وصح ةنلا و تاقعلا ةلازا ةرفغملان زاكنا نع ه6 ةنج و #8 صالخالاو
 

رتو ةبوتلا و4 نم ةرفغملا بج وامة ع راسم موزل ىلا راعشا
 كَ ةعراسملاو تايهنما هل

ا » ضرالاو تاووعلا هذ رع ِظ ةنطاىلاةيدؤملا تااحاتضلا
 امك 

 5 تعل لصوول نيضرا ع تاوع“ عيسكا اههنع ىلاعت هللا ىض رس ابعنب | نع و*

 هنايلوا نم دحاو لجرل كيري سابعنانعىدحاولانعو +ىواضيبلا فاك ضعب

 ايطسد ركل و لوب نوت اف طاق نس راو تاوو-تلمج واىاليج ننكر

 ناىلع لديل ضرعلا صيص#و ة.الا ضرع لثم كاذناك ضعبلاب ضعبلالصوو |

 نيةتيلل #4 تئه 4 تانغ #3 هللاالا هذال لوطلاناوا كلذ ن٠ ل لوطلا

 ىلع هيلا هذهب ةلزتملا ىلع جحا راغصلارارداو رئابكلاو هكرنشلا نع مهاوقتل

 ىلاعت كلنا ردقىف اهناكمإل اهرها وط ىلع هلو# ص وتصنتلا دا نذل ةفواذع اهنوك

 هح ولعل ملاعلا اذه نع ةحراخ اهنوكو ةهنطلادودح وىلع لباد هيف ىواضيبلا نع و»*#

 اندايع نم ثروت ىتلا ةنا كللت 3 5 صقى و + ملاعلا اذهنم ايررظع هيلع اهتلالد

 هانهاولاملابيطادهنالو ناف دعي قاب ترا مهلاهعا باوث اهلمح ىا ايه ناكنم

 اهايامهثروا ,هاودنو تو٠ رفكلانال اونمآوارافكلل دعاام نوث رب مهاللقو

 ةماركلا راد ىلا مهباعارسا هي ةنهلاىلا مهر اوقنا نيذلا قيسو 8 سمزلاىفو +

 راد لودوق عارسالا ةقرقح قوسلال.ةو ىواضإبلاىف اك موبك ١م قيسليقو |||

سلانامف دق 3 هةعلا لسعتا رفاكلا ىف اك ةما ركلا
 ةعيبطلا ف الخ ىلع هنوكىضتش قو

 2 9 57 53 ٠

 ىلاعتهلوةاهنمو ءةتطاوه و عج نم ىا (تأم نس )ل ىَضاعملا و 'لرملا نم( نيقتلل نال رض ةرودق ىلهتلوقاهتمو+

 بابساىا ( مكب رند ةفغم ىلا راو ردا ىلا فايسسسللا يكرر تان واون (اوعراسو ) نارعلا ةروشإت

 تاثياقلل ريفكت مكل بجو ىتلا ةللاصلا لاعالاو اهثريغو ءايرلاو انزلاك بونذلا نه ةبوتلا

 اهضرع) ةنلالوخدبجو:لعىلا اوعراشوىا (ةنجو) هللا ليس ىف قافنالا وداهملا واهتيقا وه سجلات ا واصلا6

 لقانوكي هنالركذلاب ضرعلا صخو امض رع لِئءاهَض عىاةنج ةفص رجلا ل<ىفربخو ًادبم (ضزرالاوتاولا

 لق ا ضرالاو تاوعا ص كد نانا نم ةنج لك 4( ه©- لقذعسلاب اهفصو دارملا وابلاف لوطلاّنِف

 1-2 يلا تتش تت يي لاا
 ثح اذه و ضعبل اهضعد

 تامردملا تاكا لع

 اهو تاق ليعلاو

 رحاقلا ف نإل تاوفلا لبق

 © نقلل تدعا ١) تافآ

 هيفو ةزدلل 0 فصو

 للا لوف نأ لا ءاعا

 نورعلا ىف كر يغال ىوقنلاب

 ليذلا لي وطانهه ثحلاو

 رارسالاو ثلا ابو

 ىلاعتهلوةاه:هرءراهزالا

 كلت ) مص ةروس قف

 فاصو الاب ةؤوص وما( ها

 6 ثرونىتلا ) نساحالا

 ) انيق ناك نم اندابع

 هك حلا لرمامو
 انفلخ امو ا: دنا نيام

 كب رناكامو كالذنيبامو
 ىللاعت هلل اعيطع ىا ايسسن
 نم لاملا ثراولاث راك

 ليقو * هل قبو ىفوتملا

 قيسور) ممزلا ةروسىف ىلاعت هلوق اهنمو + نويعلا ريسفتىفاك مهبر اوعاطاول ةنلانم رانلا لها لزانم اوثروآ

 ةقرغىف ةءاجج ىاةلبلقلا ةعاملا ىهوةرمز عجلاح 6| سمزةنإلاىلا مهبر) ىصاعملاو كرعثلا نع (اوقنا نيذلا

 ىبا ريسشل ف رثاداف (اه ؤاح اذاىت>) مهبل سم بدل ديدشلا باسكال دعي مهضمبو ريسيلا باسللا لبق

 اذا باوجو ىهننا ءادتالا مقوم عبو ا ىتسع نوكي اذاب الود و٠ ناكاذا ىتحنا ّدغالا لها ضع لاق |

 بهاوملاو نويعلا ىف اك ةنلا مهي دنع اوزافو اونأ_هطلا ىا فصولا هيط_.يال اهنا ىلا ةراثا فوذخت



 (0 ةدركت ةكفم ندع تانج هلوق ةلالدب اهأ مهم لبق اهباونا تحف دقوىا لاا واولا 6 اهباونأ تحضقو )
 نم

 1 مت رهط ىا » مط مكيلع مالس 0 لوقو ةنزاخا مهيلع - 1 اهتزخ مهللاقو 0 ناوضرلاو ةماركلا

 '!(|ادعا اماوأرو اهولخد اذاف اهفدولدللا نيردقمىا ةردةءلاح (نيدلاخ اهولخدافإل ةنملا كل تباطوا بونذلا
 !(02 11| انرواو ءذعو هلسر ناسل ىلع انلزحتا ئا هدعو انقدص ئذلا هللدجلا اولاقو ارورسم اوبحعااهف

 اال 00 لاسر هلوقو ىكشن ثحوا ءاشن ثيح ةنعلا نم لزنتىا أوبتن ةنطلا را انلزناو اناطعا
 زعم ريغ ىف لزني ادحا نال ةجاملاردق ها > ىلع ةدايزلاو ضرالا ةعس ىلاةراشا ءاشنثيحو انثرواىف

 اا الل لل | كلل اق ةيضقم الإ. "ده لج
 مهل لاقو 8 ىنلا اولاثو اوزف ىا فوذحم باوجلاو ةيناما واو لبقو لزتتف ةنجاالوا ةيدمعلا 5 ةنخاإل راد | | روس عمم اهؤاحوا ةلللمو ةم<#واولاو اذا باوج 0 0 تحتو : 0 0

 ورشا وا ةنجلا كل تباطوا ىصاعلانه مترهط © مط يلع مالس اهتلزخ
 ثئابلنا نعوا هللاةعاطب متبطوا ماقملا كل باطوا مط تافاآلا لك« ةماللاب

 نم
 هللا ىنغا دقو مالا رئاس

 هريغ لزان 5 نع م ا

 ]||| ءاقلاو دواللا نيردقم #* نيدلاخ اهولخداف 8 كاوثمباطف ,كلاعا تباطوا
 ةنعأا نيملم اعلا مف

 ا(0|]| اوهتنا اذافدنعلا ىلا اوةيساذا هنع ىلاعت هللاىذر ىلعنع نزامللانعو * هرهطي 0 0 0 ْ : 3 اذه فلا ا 8
 اهمها دحا نم نمؤملا لسدغف نات رع ا تف ند جرحت ة روش اهباب دنع اودحو اهيلا كح ١1 7 هدارع

 ةروسقىلاعتهلوةاهنمو+

 (: الار ادلور تو

 نيا عورتا سر
 افيفُح هفلا تفذح ليضفت

 هكرشلا نم( اوقنانيذلا)

 ( نواقعتالثا ) اونمأآق

 نإ عت دا الازو# ءاعلاب

 اكدلا نما تح ةرخاآلا
 ا ل

 هلوقاهنمو مشل أريسفت

 فسوب ةروسىف ىلاعت

 ةردالا رخالو جاضبإا
 ىا 6« اونمآ نيذال َريخ

 لضفا ةرخآلا باوث

 نوفاحىا «نوقت اوثاكو نويعلا ريسفن ىفهركذ مهلايندلا ف ىطعا ثععبلابنب رقما نيدح وم ل

 ةنجلاباوناىلع ةكئالملا ,هاقلتنو هنطاب رهطيف ىرخالا نم بسثيوهرهاظ رهطيف

 ىذلا هللدجلا اولاقو * نيت آلالك 6 نيتآآلا مئبط مكيلع مالسمهل نولوقيف

 ىرتو نيلماعلا رجامنف
 هللدحلاليقو قحاب مهني ىضقو مهبر دمحم نوه شرعلال وح نم نيفاح ةكئالملا

 كرششلا نع#ا وقنا نيذالريخ ف نجلا ىا#ةرخ آلا راداو في فسونىفو *نيملاعلا بر

 « ريخ ةرخآآلا رجال وهاضي' ف سو:ىفو + ءايلاو ءاتلاب «نولقعتالفاؤ» ىصاعملاو

 نوصعيال ونوعيطي نوفاك ىاة#نوةن اوناكو اونمآنيذالفايندلا رجا نهلضفاىا

 اددلا لق وىنايلوالة نكات ب رقسابعنبانع ه«نيقتملل ةنعلا تفازاو#ءا رعشلا ىفو+

 انو ثيح هنعلا نم 0 ضرالاانرواو ءدعو انقرص

 1 ملس و هيلع ىل اعت هللا ىلص دوت ةروسىفو*اهلانو رظن.ةمايقلامونءادعسلا فق وه نة رق

 هربخ مالسلاو 0 ةمامهو ه«نوقتملادعو لإ هنا 0 هي لد. وف

 اهركذمدقتل تفذ4 ةرخ الا راد هي نيقثملا راد مالو لكلا ىفو+ةي الا اهيفهلوق

  حدلاب صوص لا نوكي نا زو و فوذحم أدنب» ربخ 4 ندع تانج © هلوقو
 0 نعو ىواضي ىلا ىفاك ' 0 دلالا لا اهف نودوزتي ىوقتلا لها نال ايندلاىه

 «اهنولخديإل

 أ

 | هنال وفعلاب ىداعلا وخد ماء الوهو ,مهدولخو ملوخدل تودع مط نا ىلع ةلال دال

 ا
 أ

| 
 ظ

 ا اويعلاريسفت ةعلاطم هيلعف هدارانمليوطتلاو بانطالا نم افوخ ءانكرتليصفتو ق.ةح انههونوصعيال و نوعيطيو

 ْ كسلا فةومنم : ةببرق 55 !1نأل «نيتلللا ترقى يدنطا تفلزاو): ءارعشلاةروش ىف لاعتهلؤق اهتموا +

 ا اا ةفص ىا(لثم) سد و هيلع ىلاءتهللا ىلص د روس ىفىلاعتهلوةاهنم و+ عشلا ريسفن ىفدركذاهبلا نو رظني ةمايقلا موب

 اهنموع دي ”الااهفهلوق هربخ ءادتبم وهو لا هوىصاعمللاو كرثلان وة: نيذلاىا(نوقالادعوىبتلا

ْ 
 ةماقا ىا 35 ندعتانج هلو اهفصو 3 ةنعل أنيعيطملا نيف اخمأ ىا (نيقتاا راد ع كلوز لكلا روب يلاعت هل وق



 هللاىزجيؤ) ءازجلا كلذ لثمىا (كلذك ) تاذلتسلانمنونمءامىا (نؤاشباماهف مهلراهنالااهتحت نمىرجاهتولخدأ

 لوءفملا ريعك نم لاح (نيبيط ةكئالملا ,هافوتنيذلا) هلوقب م مهفصو م هنوعيطيو هدم نيفثاطيارسش ىا (نيفثل

 مال توملا دنع م4

 هللا نم الع 4 مكيلع

 نولوشو مهموفن نموا
 اولخدا) ةرخالاىف مهل

 6 نولمت منكم ةنخأ]
 تار لع نم ايدلا ف

 ش اهيف هلل مهاك اسمو مخ روصق واهاها رو دات 4 راهنالا اهتحن نمىرحن اهنولخ دو ا

 رطخ ملو نذالا مهل لو نيعلا رثل تادايز عم نيعالا ذلتو سفنالا ىهتشتامت ه6 نؤاشيام ١

 هللا ىزك كالذك هه ةءطاقالا هداراام ميج دحيالناسنالا نا ةلالدديفودحاب لق ىلع.

 نيرهاط ه# نيبيط ةكئالملا ,هافوتت نيذلا ف نيف النا نيقتملا هللا ىز اذكه 6 نيقنملا

 لوسم 22 لول ةعماج ذاك نيبيط ليقو مهلاعفا و مهلا وقا هقدر دهام نع ءارششلا نول

 0 0 5 ةنمملا قالخالا عم تاهوركلملاو ىهانملا لك بائتجا وت اريك العفو سماوالا عيجج

 راس لاسم هوت
 ا (نيقتلاناز ناحدل]

 هوعاطاوهللاا ودح ءنيذلا

 ميلا مضب ( ماقم ىف ١)
 ىىا ( نيما ) اهحننو
 لزت نأ ةناما ىذ ناكم

 ناكملا نال هل ةناخال || لثمنا قبس دقو ةلزتعاا هعز م ىباحنالا ىلةعلا ال ىبضفتلا ىداعلا بيسلا ىتععأ

 7-3 7 ا 6 ى ْن مهلاووا ةححتا 3 قو*+ةهوركلا لاصاخاو ةومذدملا قالخالا .ع ةدعالملاو ةضراإ لاكش

 ةنعلاو ناوضرلاب مهحاورا ضف دنع نو راب مهنال ةلهس ةييط مهنافو هانعم ا
 . ا

 نيحرفليقو ٠ نزامللا نعلقن توما مها بيطيف:رورسو حرف لصف ةماركلاو |
 ا

 ىلا ةيلكلاب مهسوفن هجوتلرهحاورا ضرب نيبيطوا ةنجلاب رهايا ةككالملا ةراشنب |

 لامعالا تا اص نماي'دلا ىف 6 نوامعت منك اهيةنعلا اولخ داو هوركم دعب مكقيال

 هلزانلنوح هلاك فيلا ض راعتم سيل ثيداحلا ةنعا هلع ركتمادحا لخدب نأ نيمتلا تددح مهد الآل ا 5 : 2 2 ا : : 4 د تي لا

 هلوةفوملاا نم هيفّقليامل ةيادهلاو لامعالل قيفوتلا مث لاعالا بيس ةنكلا لوخد تايآلا ىنعم ليقو* ١
 031 نواه كا ىف) دارموهو لمملا درجمم لخدبإف هلضفو ىلاعت هللادجرب اهلوبقو اهف صالخالل |

 نمنو.بلب )نيما ماقءىف || نا ل ناخدلافو+ ةجحرلا نمىهو اهبسبىا لامعالاب لخد هنا مصنو ثيدملا 1
 ةلخا (قربتساو سدنس ا لاقتنا الو هيف ةقآالو عايضال ةناماىذ «نيماؤ ةماقا عضوم ماق»ىف نيقثللا 1

 نم [لعاف زيعك نم لاح || ةدشو شسؤبوَنحنلك نمواناطيشلا نموا تداولعإو تولا نم ةحانك 000
 نم .نيسبالا ىا تانج || هدلتسنام ىلع هلاقشاو هتهازن ىلع هلالدال هءأ'ج ماقمنملدب #نويعو تانجىف# |

 نمفطلامم ىنعي نيسنجلا || ريرهحلانم قرام سدنسلا قربتساو سدنس نمنوسبلب# براشملاو لك املانم |

 هنم نم اممو جاببدلا || نآرقلا .نوك كلذ رضيالو 'هريتسانم تبرعم قربتسالاو هنم ظلشاب ا
 برعم قرتسالاو ظاغو هن رعلا تافرصتلا عيج هيلع ىرجاذلو ةيمعلا نع جرح بي رءتلاب هنال اير 1

 ظفالاعوقوزاج وءربتسا نء ألا ,هانم رك !اك6 ثالذك فه ةرشاعملا وةبدعلاوسناللاضعب مهضعب لباش 6 نيلباقتم# |

 ىبرعلا نارقلا ىف ىمتلا 3 نيعرو# مهانجوزو #3 مهانمرك | سابالاو نويعلاو تالا و انفصو مب

 نم جرش برع 0 ىلع لا نم عئام ال تلقةن راقملا در لب مييوزتلا دقعب سي كالذاولاق نم مهان رق ىا |

 يقف رص انين نوثينا ١ تايكخرقو ضانبلاتابقنلا روخلاوةبلضالا هتقيتح نعى سصلا ىف ٠
 دمى فلا لففللا قاربضت ا ل 0 - :

 نم ىب رع .ةفلل فرضت لإ ين وشي املكب هك ةهك اف لكب ف نوبلطي © اهيف نوع ديو نينبعلا ةعاشع لبق و نيعلا ضايبا |
 لاح( نيلباةتم ) قرفرغ 3 ا 3 20

 0 1 1 ناطيشلا نهواف وع لكنمواتوملا نهوااهت يضم واهعاطش | نم هي نين« 9 هك اوفلا

 (مهانجوزو) كي ذك هاذتلا وا ةنعلا ىف تباث مهلت رك ذام لثم ى (كالذك )مهبةرسالا نا ر ودل ضعب ءاذق ىلا مهضعإ 5 :

 ةردقملاح وهو ام ةنعلا ىف نوبلطيىا (اهفنوعد.) نويعلا ماظع هوجولا نا م>ىأ «(نيعرو<) مهانرق 4

 فو لكنمواتوملانموا اهتسضمو اهعاطقا نم (نينمآ ةهك اف لكب زانم اهيف مهبط نيردقم ىاانجوز لع اف نم
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 الدبل توملا اهف نوقوذبال ىنعملا واهدعبوأ ىلوالا ةتوملا ىوسىا « ىلوالا ةتوللالا توملا اهف نوقوذال)

 1 لا باذع ١) منع فرصبىا «مهقوور) لاحماب قيلعتلا باب نم اذهف لبقتسملاف نكمريغ ىضاملا توملا قوذ

 رفاولا ةاخااىا مهظعلا زوفلاوه رز لضفلاى! © كلذ كءر نم رف الضف باوثلا اذهرها ىطعاىا (الضف

 رشلا نم (نبقتملا ناإ) روطلا ةروسىف ىلاعت هلو اهنمو * نويعلاب ىعم لا هريسفتىف نيدلا باه ميشلا هركذ

 مءر مهن | ام ) نيحرف نيذذلتمىا (نيهكاف) ملا عاونا منىا 0 تولع كا ةواأنا ىا فتيدكتلاو

 اذع مهبر رث منع عفرو مهظفحىا مهنا ىلعوا تانجىف ىلع فطع © م«قوو ) هلوق ةما ركل نما هلع

 أنه ىا ( ائينه ) بارقلاو ل م 8- ناولان * كايرمتاولا 2 ( مهأ لاشي مث رانلاىا 6( ميسا

 |« ,هاقو وج نكل ىععالا ظفالق اذلفايثدلا ف «ىلو الا .وللالاتولاهقدوت وذل هنال برشلا و لكالا
 ديعلا نم اتاةهس| الو هيلع ايو> وال 3 كيرنم الضنف ْ 0 ا باذع# مهاغفح فوخ الو هيف 0

 | هاف رطبال هنالءريغال «مظعلازوفااوه قف ناشلا مظعلا 0 * كاذ © ايندلا ىف ناكإك تاف الا نم

 © م.ذو تانجىف نيقتلانا 8 روطلافو+ناصقنو لاوز لاقحاالو م-انمالو نواه ماك ام ) هلوق
 #2 مهبر ف مهاطعا « مها آ ام  نذذلتم نيعان « نيهك اذ و ملا عاوناب || قلعتموا اكينهب قلعتم

 ايندلا ىف اوقتل نوقتلا اهبا 5 ١ واكو ا باذع مهبر مهاقوو ف ةنملا ةماركنم || ببسىااوبرشاو اواكب

 . نومأم # اًئينه 88 كلذ مهللاقبىا متيهتشا بارشو ماعطىانم # اونرسشاو ف || ايندلاىف ما عىلا كلاما

 ١ هييسإا# نوامت مت كك ب 0 لوو 0 او هيلا « ةيقاعلا ||! لاح ( نيكس ) هلوذو

 ”هءازجئا 00 كانه ىعلاو اًئينه لعافامو ةداز.ءابلا لقو هلدبوا || ام تاتجفف ريعط نم

 هاد ك8 0 ضعي باجوىلا اهضعبي فص هك هفوةصم ررس ىلع نب 0 8# ١٠١ ررس ىلع رف نيقلا ىلا

 | لالضىف نيقتلانا 2 تالسرملافو «نهيبسباجاوزا مهانريصىأ# نيعروم
 ه5 نويعو هي سعتلا ةرارح هدئقو راختالالط دعاك ةحارلاو مدلاو هفرتلا ىا ضعي تنج: ىلا اهضعب

 ١ سفنالاهيهتشنامت # نوهتشيام 8 ةقرفتم عاونانم 6 هكاوفو ف ةيراح ءايم || ىا ( ةقس

 'اذيذلتوةرسملل الكا ةكتالملانءوا تاذلاب هللانم ثالذ لاب 6 اوبرشاو اواك

 ٌْ تاملاصلا باستك !نماي'دلاىف # نولمعت منك ام ائينه 88 ىمارك الا باطما ةذلب

 | ليقو ىهانملا راحزناو ساوالا لوبقب ايندلا ىف # نينسحلا ىزج كلذكانا

 | مهتاسل ادايدزا مها ت كما, ىلا ةضرفلا نم 0 رافكلا ريك نث دو_صقملا

 | رانلانم ةاحلاو رفظلاو زوفلا عضوم ه«ازافم نيقتمل نا © أدلافو* مهتبوقعو

 | راجي ااهيفردملاب ةطوخحم نيتاس ىادهنم لدب وا ازافم ناب * ايانعاو قاادح 2

 | كلفومفتراو دهنواهيدث بعكت ةأرم بعاك مج * بعاوكو إف اهرامثو ةجلا

 فص دق ىا (ةفوفصم»

 اس ل

 © نيع روح ) مهانرق
 نيءالا 0 ضد ى

 ري_سفت ىف 5 اهءاظعو

 هلوق اهنمو + نويعلا

 تالسرملا ةروس ىف ىلاعت
 ءارمشلا نم (نيقتملانا)

 : نيذكلل ةلباقملا ةنيرقب

  (ابارتا) ةنللا راحشا لالظىف مهنوكك منتلاو هفرتلا عاونا ف ندرس نو رهسسم ىإ (لدلط قل

 ! 00 ةرخاآلا ف مهكلاهو 6 نوهتشي ام ) هلوقل سوفنال تايهتثملا ةعونتم 6 هكاوفو ) ةيراج ( نويعو 2
 هلا مكلع 21 ولم منك اهإ)ديف ىذاال انئاس ىا (ائينهإل اهف بارشلاو ماعطلا نه « اونرشاو
 اناقم رد تل كروم ف 1 هلوذ اهنمو + نيلامصا| نينمؤاا ىا (نينب لا ىزمم كيذك انا) ايندلاىف

 ؛ لديوا ازافغ ناب 6 قئادح ا هلوقو رانلا نم ةالاو ةذلا وهو بولطلاب رفظلا ىنعي زوفلا عضوهئا
 كدثلا"تاكلفتم ىراوج ىا 6 بءاوكو ) امورك ى ا «.ابانعاو ) رامثو لت اهيف ردملاب ةطوحم نيتاسب ىا

 5 تعفتراو تدهنو اهيدث ترءاكتىتلا ةأرلاىهو بعاك عجب قيفوتلا فو نويعلا فاك



 دحاونامزو هعمدأب ىذلاوه لحرلاةدلو ةدالاودو ركل بر 2 نالملاو ندلاق تايو:سم ىأ (ابا 3

 الطابال وةىاأ (اوغلاهف نوءء#لال ) ةعباعتتموأ ةواغىا (اةتاهداسأكو) تاذلاىف ىواستلا انه عارم و هعمل

 ناك اخ ات رش دنع انضعب مهضعب دكا و.ذكيال ىنعي اهبر شلاح ابيذكت ىاديدشتلاو فيفضلاب (اباذك الو

 ريسفتىفاك اولعامت اريثك ىا (اباسح ءاطعإ هللا نه اباوثىا (كبرزنم ءازجإ هلوقب ببسلا ىلا راشا مث ايندلا
 مثلكوتلا نب رهام دازريغب نوح نول لهاناكو دازل «اودوزتو) ةرقيلاةروسىىلاعتهلوق اهنمو* هريغو نويعا

 (نوشاو) حاحملالاو لاو سلا نع كككلا ىوقتلا نهو(ىوقتلا 1 0 1 دازلاري>ناف) تلو نيانلاوولا

 لوا ىضغو ىاذعلا |
 | تادلل قو تايخاوتم تايفاضتم انارقا ىراذعوا ءسلاّق تابوتسم 6# انارأ
 2 0 وءىلال وه ةيفاصوا ةعباتتموا ةئولم #* اقاهد اسناكو 98 ةنسةسشع ىناىلع افدعلا رة (تابلالا) | ا ماتو

 قل ا لا تالا نكت ارادكالو قف الطاب هب اونا ولظ رويرستلاسوا هللا
 لاعتهلوةاهنمو:بهاوملا 00 7 0 : :
 ١ ) # كير نةءازج ف لطابلاب ماكنلانم ايندلا لها ره برش فالخ اضعب ميضعب

 ةرقبلا ىف و+اولع امم اريثكوا ايفاك # اباسح ءاطع #8 ىلاعت هللانم اباوثو الضف

 رفسلا مظعاو قيرطلاىف اداز بجو» رفس لكنا نزامللا نعل قو» داز ريخ هاف

 دازلا اذهو ةحلاصلا لامالا هللا ىوقت هدازف ةرخآالاىلا امذدلا نم نوكتام

 سابلوفارعالاةروسىفأ

 عرولاس ابل ىا«ىوقتلا ا
 كل كراش |١

 كلذ هربخ أدتبم مفرلاب

 اذه نهريخ وهىانريخ |

 مكنم لكس هنال ساالا ا
 اهتاوهثو سفالا دارمىل لصوت كاذنال لك الاون ايندلارفس داز نم لضفا

 هيفو ىاوقت اولغتشاو ىباقع اوفاخ 0 نوقتاو #3 مهقملا ممعنلا ىلإ هرج الا

 مر رفا د ىحاصايوا ءايشالا قث قح ن واعي نيذلا «بابلالا ىلو ايه هللاذءظع لاكلع هيبنت

 فلم سمسلإو ريصلا |. «ىو#تلا ال995 فارعالا ف و سقنلا ردك وىوولا باوذ نت ةايطال
 كا ل | ملاصلا لمملا وا برملا سابلواة:سملا ةريسلاوا ناعالاوا ةيشلللاو عرولا سابل

 لا : 1 , ىف, || بايثلانشخو فوصلا نمدهزلا لهاسابلوا ةنيكسلاوا ءامللاواد.>وتلاوافافعلاو ا
 6 . 0 0 5 5 : ١ 2 هله وف اهنمو+ هريعو | 3 7 ا

 كئاؤاز) تارا ةروس قف ْ ريدخ ىوقتلا ندا ىنعل نمل هلوق قا أديل ربح ةلخلا هده ه«ريخ كلذ

 / هالو» ءاقليلا هبحاص دعيدنال ايندلا لها سابل وهىذلا لاخلاو ةنيزلا سابلنم

 هةر | اهاقنو م ولق هللا صلخا ه#ىوقتل ممول هللا نحم*ا نيذلا كنا واؤهت ارحل ىف و*

 ا ا لجال ةقاشلا فيلاكتلاو نهلاعاوناب مهبول برجوا ىوقتل اراهظا تاوهشلا نم
 0 نطل .- 5 8

 تك ا(ىوشنا بولت | 007-١ 7 او: ىدهلا نعو # هللا ناتسشت رظعي نسوا لا : | (_يبظعتو ندبل ١ لنا اطفال | ىفوءىوقتلا
 اللار اي( هد ه2 الآ | 8

 ىنعم نحعءاوا صاصتخالإ 1 0 58 2 4 0 . نإ ىوشت ن» اهئاف #8 ناءالا ةيلاغ انامس اناسح اهراتخم نا |_ييظعن وها ملاع» نم
 : | ىوقتل ًاشن» اهنال بولقلا ركذف مهعواق مهاوقت نم ةئشان « بول قلا
 هنيد نابي ىا 4 هتان سسانفأ © ةبوتلافوءاممم ةرمآآلاو اضيا روجسمتا اك

 هالو اس دل توزع

 برحىا نما نذلا

 اهنالاثادهلا وا ةكشست : عظاووو ينخا ضئارف وا هللا نيد ىهوا رمل اهئاسده#|

 هزيربا 00 هنأزا اذا

 اهدارممنع سفلا دض ىهو ىوقتل اراهظا تاوهشلا نه © ىن ؟ ةّشبرب راهاشو مهبولقهللا صلخا ىتعي هةبخ نما
 ندبلاو ىدهلاىدو هللا رئاعش مظعي نءوإل يللا رودى لاغتةلونااهخإوأ# مشلا ريسفت ىفاك ليلعت[ماللا و وس
 اك بواقلا ىوقتىوذ لاما نءوا مهبولق ىوفتنم شانىا (بولقلاىوقت نم اهناف) رخال اهناوهتسا (ييظعت 0
 لوه العا مئرلابو مواعملا لوءفم بسالاب ( هناي سدا نفأ) ةبوتلاةرو_-ىف ىلاعت هلوت اهنمو ٠ بهاولا ىف"
 هندعاق وهو تيزلا نساسا نه ذوخأم .هنبق نارانا ىلذ1+ ن٠ ىا ةايزرلاو :نطالسشالا نيب ءاؤتقالا ل هيقماهذتمالا



 تاك رفعج اقاذلا نيو:ةلابو فرصنب ىل«ذهنال س ساب قاعتمنيوثالب(ىوةثىلء)

 ىدو «هللا نم ) ةيوق ةدعأق

 عم ردصموهو ىوقن ىلع

 وتلا ىدهبال هللاو هجران ىفر) هعم طقس ىأ هب راهناذ ]طوقسلا ىلأ لئام عدصتم ىا( راه ) هفص وهيقءاملان اير < هلصاأ

 5 زاالليقرجافلاورلا أغا ىا(؟ ىش *لكتعسو ٠ 1 ىجرو)فاع الاةروسىف ىلاعت هأوقأهأ هود +(نيملاظلا

 ! انا نيعللالاق هي آلامذه

 آ! هطئقاذ 1 لكف لخاد

 | (اببتك اسف )هلوّش ىلاعتدللا

 «نوقت نيذلل )اساس ىا
 انههقب ةيصعملاوك رشثلا
 اهدارانم راتساورارسا

 عماج ىباتك ةعلاطمب هيلعف

 ىلاعتهلوةاهنموءراهزالا
 ناد (ىده ل ةرقبلاةروسىف

 نيرباصلا(نيقنلل) رونو
 اهنمو+كرسشلا ك رثوناعالل

 نإ رع ن]ء رود ف لاعدل وق

 هنا ابظاعتاىا( ةظعوهو)
 ل مهوعدب (نيقتلل)

 تاثلاو فولعاو ركملا

 ىلع ريصلاو ةعاطلا ىلع

 هللا ليبسىف مهباصاام

 ناريقا نع مهفرعصيو

 لوقلا نم قوسفلاو مثالا

 نويعلاريسفت فاكلعفلاو

 ةدوسىفىلاعتهلوةاهنمو+
 ىا «ىرك ذور ءاسنالا
 «نيفنلل )ةظعوم وةركذت

 ةقراقلاةاروتلا مهانيت [ىنعب
 ارونومارااولالملا نيب

 ةظعوموتاملاة لأ نءاح رم

 07 بو عجم عج تح.

 0 راملا هديحوتو هللاةيشخ

 داو بناح ريفشىأ («فرجافُ د ىلع هنايشن س سا نم مريخ هنم ءاضروىا اًضرلائ

 000 119 هلصأ ساسالاو .ءابلا ساسا ماكجا شساتلاو

 سسانممأ# ريخ هناوضرو ىلاعت هللا ىوقت ىه ةمكح ةيوق ةدعاق ىلع هيد

 دعاوقلا فعضا ىلع هند س_سا نم مأ ىنعي «# راه فرج افش ىلع هلاثب
 ساساريغىلع ءانب لثم هلثم ىذلا قافنلاو لطابلا وهو ءاقب اهلقاو

 عدصتم راهو هيف ءاملا نايرح هلصا رفحمداو تناح فرجو فرطلا ىئعع افش

 موقلاىدجال هللاو منهج ران ىف هينابعم طقسىا هب راهناف# طوقسلا ىلا لئام

 ايندلاىفرذاكلا و نمؤملا نم :# 'ىثلك تعسو ىتجرو# كل لو كالا
 ىصاعملاو رفكلا#نوقت نيذالإ# اهصحاو ةرخ ”الاىف اهتنن اسف «اهبتك اسف

 ىلاعت هتج-ر هتعسو ىذلا*ىثلا كلذ نمانا سيلبا لاق ةداتق نعليق *+ةرخآالا ىف

 هنع عفديو قزريرفاكلا نكلو ةرخآلاو ايندلاىف نمؤلل ليقو +اهتك أسف لزئاف

 ةصاخ نينمؤلل تبجو ةمايقلا مون ناك اذاف ىلاعت هللا ةجر ةعسل نمؤملا ةكرب

 ةرقبلا فو +ىوقتلال_هال نايبو رون نآرقلا ىنمي نيقتلل ىدهإ# ةرقبلا ىفو
 ربصلاو ةعاطلا ىلع تابثلاو فومللاو ركشلاىلا ,هوعدتىا «نيقتلل ةظعومو»

 هب نوعفتنملا مهنال نوقتلا صخو ««نيقنلل ىركذ وهب ءاينالاىفو+ مهماصاام ىلع

 امهتع ىللاعت هللا ىذر سابع نبا نع ليق مكبر اودبعاسانلا اهماايؤ# ةرقبلافو+

 نعو+ ةنيدملالهال اونمانيذلااهاايو ةكملهال سانلااهيااي هلوق نم نآرقلا ف عقوام

 نآرقلا ىف ردوام لك امتع هللا ىذر سابع نب! نعو+ ىتدم ىناثلاو ىم لوالا رمل

 اظفل لوزنلا تقو ندوجولل سانلا ىواضيبلا لاقو *+ديحو:لا نعمف ةدابعلا نم
 ا )1 نايل سانلااعان لثم ةيفيتللالوصا ىو هليلدالا دجويس نك يلو
 ىدابعاي اذكو رك الا دنعلق عموأو ىنلل لماشو ةلبانعلل انالخ ليلد.الا مهدعب

 الالاو هلعشي ىلاعت هللاّقلل باطلللا ناكناىزارلا نعو +ثكالا دنع دبعلا لعب

 ةدابعلل ليلعتلا ماقم ىت ةيلاثم ةروصو ةدام قبس ريغ نم © مكقلخ ىذلا وه
 الا نم * مكلبق نم نيذلاو 9 ةلع ونيف ةيلعإ حلصي فصو لك ناف

 نايش سسا

 هىا فرصلا ةءارق ىلع ىزيتك
 ةاع(ناوضرو] فوم: ا ىنعم هنعضل رابتعابىوقت ق

 7 ج5 حا صر ل صبح اج مسج تعم هل عع حصول عسل

 1 ا ل ل ل بلل و د ص مج رج و و هو ع ع ع ل ري جس ع حمم

 (ركلعلال ةروسفولاعتهلوق اهنمو +هعجارفليبسلاءايضلئاواىف مالك هيفو خجشلا ري..فتىفاك هكرمثلان وقت نيذاا
 لق ناميالالصا اههنيذلا عسوهيلعهللاىلص دمت ةوبن قيقحنو ديحوتلاتابثال ةقوسم ةيآلا(سانلااهبااب) ةرقبلا

 افك اب لقىا لوق لوقم وهو نآرقلا ىف ءاح ثيح ةنيدملال هال با طخ اونمآ نيذلااهياايوةكم لهال باطخوه

 أرن وكترا ومكه زبخا ىا (مكقلخ ىذلا) مكقنززب مكيرمو كديسىا (مكبر) اوعبطاو اودحوىا (اودبعا) ةكم

 ىلاعت هتدابع بوجو ببسىلا ءامبا هبفصولاىفو متالانم ( مكلبق نءنيذلا) قلخ (و) أيش



 رك ذلاب نوبطاخلا صخوباقعلا نمىوقتلا برس اودتف هنايصع اوقات ناوكتم ءاحر لص ىعلىا (نوَةت مكلعل)

 مكلعل) باتكلا ىا (هيفام اوركذاو) فاالاةروسىف ىلاءتهلوذ اهنمو *نويعلاريسفت ىف اك نيتاغلا ىلع مهل اييلغت

 مكملا اذه ىفىا (صاسعقلاىف) نونمؤملا اهبا (ملو)» سمت ١ ١ لف- .ةرقبلاةروسىف ىلاعت هلوق اهنمو +(نوقلأ
 ا لا اعلا | 2 ري ل

 0 1 9 1 ١ كلسفف مكطا ركنا نيجار مكبر اودبعاىا اودبعاىفريعضلا نم لاح # نوقنت مكلعلإل

 2 3 0 | تاج ردىهتنمىوقتلان ا ىلع هيث هيفف»«ىلاتهللا راو نيبجوتسملاو حالفلاب نيت افلا نيقتملا
 .٠ كت .٠ ١ . 2 .٠ - - واسس -

 0 ّ 3 قش 7 .1 نكمل لّستلاو كهذه رس لغشياع ءزنتلا وداوسام لك نع رشا وهو نيكلاسلا

 داف ةعامجا دحا ولا 0 : 9 0 / :

 3 اذا ليفت هلأ لئاَقلا 3 1
 ف 3 ل 2 9 ل تقةلخامو ىفاكءاقتالل كةلخ ىأ قلغلا لكك ليقو د يو انوخ مل ز نوعد

 اذاو لتقلا ىلع مدل ٍ )د 0 0 ّ
 1 اال لق هتدباد>و ةفرعمو ىلاعت هتف رعم قيرطنا لكع ةلالده4فو *ةد الا سدا نا
 0 كدب بتهق للدق 3 9 : 0

 5 3 هندايعي قوسلال ديعلا ناوهلاعفاب لالدتسالاو هعنص ق رظنلا وه ةدابعلل هقاوحسأإو

 بيس صاصقلا ناكذ 2 3 "01
 رج الاذخاريجأك وهف ةقباسلا منلانم هيلع هددعامل اركش هيلعتببجواامل اهناف ابوث

 سجد تس هج جس جسم هوت

 كا وا نيسفن ةارح : ١

 ىلإ( تالالا واو | تعسف حد نوكك لع 00 نع ليو« 807 ىف اك لمعلا لبق
 هياكل لردلا وذ ةبوقع مكتد ابعب اوقت نا عمو ءاحر ىلع اونوك ىا عيمتلو ةيجرت ةلك ليقو

 صاصقلا كح ىف اولمأت ظعاوملانم باتكلاىا ه#هيفام اوركذاو ا فارعالا فو + رك؟لحننا ىلاعت هللا

 نع » رو مكلعا 2 #* ةويح صاصقلا ىف مكلو ِ ةرقبلاىفو *ىقعلا باذعو ايندلا كاله نم اود

 صاصقلا ةظفاحم لتقلا له هنا ب للحم هنال عادنرالاو لتقلا نع رار ايدس وك مظع ءاش

 دارا نكسر مب ايف ا ةيكح ىف لمأتال مهادان ةلماكلا لوقعلا ىوذ «بابلالا ىلوااي 4 ريغلا هلتق دنع

 ةيوردالا ةاذكا ةاملحاب | لئقلا نع 7 نوق مكلعل 0 سوفنلا ظفحو حاورالا ءاقيتسا نم صاصقلا

 كنم صقتقا اذا لتاقلانال ' مدع لب ةلالدلا فوض نك هيفام ىح الو 2 ا ا” ساصقلا نع وا

 هب ذخُوي مل ايدلا ىف اونمآ نذلااهيااب »2 اضيا ةرقيلافو ءانه ةدوصقلاىوقتلاوهىذلا بولاطملا ىلع

 نويعلاىف ك ةرخآلا ىف || ءاروشاءمون موص ضرف لبق ناكوناضمرىف# مايصلا مكيلعإل ضرفىا هبتك
 هلوق اهنمو * قيفوالاو || ىدحاولا نع ىكح نب رهشب ردب لاتق لبق ناضمرب معسل رهش لك نم مايا ةثالثو
 ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت || برؤرتو كمل ديكوت هبفو ةيضاملا متالانم *« مكلبقنم نيذلا ىلع بتك اك
 بك اونم |نيذلااهياب) !! ىفال بوجولا لصاىف هيبشتلاو ىواضيبلا ىف مك سفنلا ىلع بيطتو لعفلاىف

 ضرفىا (مايصلا مكيلع ١ 11 دادتئادنع ميلع قشوانموص لثم ةيفيكلا ف مهءوص ناكل يقو * ةيفيكلا| |
 ناضمررهش مايص ركيلع أ

 ا وجر و د تن

 ىلع اوءتجاف ءالعلادنع جالع كلذلاولاقواورواثتق رفسلاو ب وسكلاناوا أ[]

 مرسلا اقوا كانمألا
 نا ىلع مهئاشنرا ةلباقم مهيأ ررقتساو ,هؤالع رواشنف اياطعو الاوما اوضرعو

 اوديزبو اونرشيو اوك ابق تاناو.يطلا نع اوزرحو عيرلاو ءاتعشلانبب هواعج

 هلل لمست هيف ىكتشا مهلاكلمنا مث نيعبرا راسصف اوعنص امل ة رافك ةرمثع اهبلع

 6 ص 5 . 0 . . 7 1 |

 6002006 ا ]أ اموبسا دازف ”ئربف اطوبسا مهموص ىف ديزي نا هعجو نه ”ىرب نا هيلع
 هنا نيبو هتيضرف دكا

 ىلعىا ( مكلبق نم نيذلا ىلع ب تك اك) هلوشاضيا انمدقتنمىلع ةضورفمت ناك لب انبةصوصخم تسيلدم دقةدأب



 و ند هليوحضل ةرافك امون نيرثع اودازو عيمرلاو ءاتثلا نيب ةواد مهرافساو ,هثاعمىف مهيلع قثف ديدشلا

 وهل ١وصلاناف مومصلاب هيلعف س وهيلع ىلاعتهللا لص لاق ءوسلا ةرسثابم نم هسفن عنم اصلا نال ىداملا(نوقتتركلعا)

 -) نايب) كلذ لثمىا 6 كالذك زب اضيا ةرقبلا ةروسىف ىلاءتهلوق اهنمو + نويعلا ريسفتىفاك ءوسلا نم ندعىا

 كن وفاخم ىا (نوقتب مهلعل ) فاكتءالاو ءاسنلاب ةرشابملاو ضرملاو ةدصلاف مايصلا نمانم 6 سانال هنايآدتل

 هير اوزب ماعذالا ةروسىف ىلاءت هلوق اهنمو + هللاءجحر ممشلا ريسغىف اك ,هاهناع نوهتنو مه ىاام نوعبذيف
 اذنا دمب باتكلا لهال راذئالاب مالسلا هيلع ىنالما (مهبرىلا اور ث< نا نوفا نذلا) نارقلاب فوخىا

 الا نوكك نا زوو باتكلا ةوالت هه ١١ ز- ثعبلاب مهرارقال بجوا مهيلع دكا ند نكمل

 س.كو سفنلا رهش ىداعملا# نوقتت مكلعا 9 نيس متاف رخآ كلم يلو ووهتامم 04 هنعأ نب 5 ل ا هيك ا ع ع ل هر 102 02-5-2122 2-2---- -  - معا 0 ملل

 بب ذعلو مايصلا اذهب سفنلا رهقاهلين لجال عرش ميظع ما ىوقتلانا جاحجحالاهجو أ

 || 4 سانا هناي هللا نيب 2# نايبلا كلذ لثثمىا # كالذك 9 اضيا ةرقبلافو+سفنلا ||
 ' باذعلانم اوحينف مهيلع مرحام * نوت. مهلعا ب هك ماكحاو هند ملاعم

 في رش ما ىوقتلاف ,هؤاقتاىه سانال ناشلاةليلؤا تايآالا نايدث ةياغ ناكاذاف
 اور.ةحنا نوفا نيذلا هنآرقلا ف وخ ه.رذناو هفماعنالا فو+فدنم لضفدلو

 أ رشعلا نوزوجيلاوا لملاىف نوطرغفملا نونمؤملا ه ىوا_ضيبلا لاق »* مخ رولا

 ٠ رافكلا ,هليقوراكنالا ف عطقب نا ديفنال راذنالاناف اددرتموا ارقم ارذاكواانمؤم |

 - ناف * عيفشالو 9 مهرمصمب بيرق # ىلو © هللاىا *« هنود نم مهل سيل 3

 أ اذا بيرقتالف رفكلانم قتبام ءاقتالانم دارينا مزليف رافكلا مهبديرانا لبق
 ١ ىلع رارصالاو رئابكلا نع بنّدجيام انه ءاقثالانم دارملانا تف معاك رهاظلا

 / نورجزئيف ه# نوقت مهلعل 8# روطفنم ىرتله سدبلا عجراف كلذل اباوج

 | ةفلحلا لبسلا مكعابتا مدع ىنعي مكلذ قاضيا ماعنالا فو*ىصاعملاو رفكلا نع

 نم مهل سبل ) راذالاب
 هللا ريغ نمىا ( هود

 ايندلا ف بيزقىا(ىو)
 4 عيفش هول متكلا

 ل و ةرح الا َّق مهل

 ىلع بصن ةل-+لا هذه

 نوفاخ ريم نم لاخلا
 نارقلاب مهنوخ ىنعب
 ىلاعت هللا (نوقت مهلعا)

 رفكلا نع نورجزتيف
 هلوق اهنمو * ىصاعملاو

 ماعنالا ةر وس ق ,ىلاتغت

 «6 نوقتت مكلعا هب لي ىلاعتدللا © مكيصو » ةيدرملا عدبلاو ةلضملا ءاوهالاو | هنمكيصو مكلذ ) اضيا
 و هذ مكئادعا وركئايلواىف «اولدعاو# ةدئاماىفو *قملانع قرفتلاو لالضلا |[ نورذحتىا(ن وقت كلعل

 ١ اونمتناو# ةرقبلا فو+ىصاعملاوا رانلانع «ىوقنالب رقا# ىنعم روك ذملالدعلا || نويقتسنق نوال اءاوهالا

 هلو أاهنمو + هد ف

 الاكل دروس لاك

 هللا ىصاعمءاقتا ىلا ىعدا ضعي نع مهضعب وفع ىنعي ربخ وأدّبم «ىوقتلل برقا
 ىلا هللا لص دمسع # اونمآ ظدوهيلا6# هنا واو 8 اضيا ةرقبلا فو +بدنهنال ىلاعت
 ىلاتدللابا وثناكلىا# ةبوثلل ه8 متالاورفكلا « اوقناو 8 نآرقلاو سس وهيلع

 ةبوثل ىصاعلا كرب وقنا وتاتكلا و كوس ران اوما مهناولوىواضيبلالاقو اريخ رهايا
 : مكئادعاو مكئايل ز|ق قا

 نم) ريسفت ىف اك هنايصع نم دعباو هللا ةعاطل ىا 6 ىوقتلل برقا ) لدعلاو قملا لوق ىا (وه)
 هعب كضعب كرثىا ليلعتو ربخو أدّتبم (ىوقتالل برقا اوفعت ناواإل ةرقبلا ةروسىف ىلاعتهلو اهنمو + نويعلا

 دلهي آلاف وىوقتلكرتكلذدنع ةورملاكرتوا هنع ضوعم ريغنم ضوع هناك ذخالاذا ىوقتلا لجال برقا هقح

 ظ هبا ةرقبلا ةروسىف ىلاعت هلوق اهنمو + نويعلا ريسفتىفاك وفغلاب امهنم دحاو لكرما ىلاعتهنال مهنبب ةيئاسنالا ىلا

 ظ باوجو ةيدوهيلاو رححلا ماوقتاو) مالسلا هيلع دمتو نآرقلاب 6 اونمآ ) دوهيلا ىا «مهنا) تنث (ولو)
 ماودلا ىلع مهلنئاك باوثلىا أدّبم ىهو (ةبوثل) ىلاعتهلوق ظ ؛
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 ,هثوادع ىلع 6 اورصتناو ) نار< لآ ةروسىف لاعت هوت

 را وهو هراكما نم 1 مهركم ىأ ل هديك

 د

 مهتالاوم# اوقتو » نهانا قد 3 ىلع # اوربصت ناو # نارعلا ىفو*

 داشرا وهو هراكملا نم « أيش مهد- 3 مسضبال 9 مكيلع هللامرح اموا

 0 ذةيش ءاندعالا| درك لاح قى 0 :لاو رصأاب ةناع 5 ىلا ىلاهت هللا نم

 اورمصتنا مهب دادمالا مكيف.كب ى « ىل وله اضيا نارعلاىفو+ اليلق لاعفنالا

 نوكرشملا # موأيو 0 لس و هيلع ىناعتهللا ىلص هبدنةفلاعو هللاةيصعم هي اوقتنو

 ةروكذمافالآآلا ةثالث مهي ةكتالا نم فالآةسمح مكبر مددع قه بضغال مثردقلا
 اوموس ىاواولاعت#”ىرقو ضبالا فوصلاب ,هلويخ نيلعم :# نيموسم ب لبق

 قاب ليخ ىلع 0 ةكعاللا رييزلا نبانعو*ضد بايو ءارفص ةماهعل مهس وفن

 ةديدش حير تايرد بيق نم 3 انا انيب هنعىلاعت هللاىذر ىلع نع ىزوملا

 ىنلا ىدبنيب ةكئاللانمنيفلأ ف لم اربج ىلوالاف اهنمدشا مث اهنمدشامث اهنمدشامث

 نيفلا ف لتاكم هناثلاو ٍسوديلع ىلاعتهّللا ىلص

 هللا مير هراسن نع 1 دس و لع ىلا: هللا ىلص هراسانع تلاَق ليفارسا

 هاوقتو هه كادشلاو ىذالا ىلع » وربيصتناو جاضيانارعلا فو +هءادعا ىلاعت

 تاموزءم * رومالا مزعءنم © ريستلا # كلذزناف هه ةضراعمللاو ىصاع ارب

 هيؤ غلابو ه صاىا هيلع هللام زد اموا اهلمحو اهلعف مكيلع بجي ىلا رومالا

 مزع نم ىوغبلا نعو * هناضمأ 1 م وقل ىلع ارلا تا لصالاىف مزعلاو

 ةثلاثلاومالسلا هيلع هثنع نع اضيا

 دوصقمللا ىن علا لع د هذه ةلدد فتفوضص ىحالو * ريخ هكللادتء نم 2

 ا ناياغ روفلا ىل_صاو اذ_ه ماج و ند وا اذه مبهصغ نم اذه مهروذ نم 0

 نا نع نزاطخانعو * مهفاتكا نب اهاولسرا ضد ىل_عنعو + رفص ِ اهعب

 نودسفت ماكام« او مللصنناو © ءاسنلاىفو+اهتحو روهالاقحنم ىا رومالا ||

 مهعافتنامدعل هللا مها هج نكلا واع دقاوهيف مهام ىهل هللاباوث ىانواع اواكوا (رخ )رنا و هتفس (هللادنع ماا
 مخل ربسعفت ىف مك لولقتلا ىلع لد نيوزثلاف مهاريخ باوثلا نم ”ىثلىبءملا نال ةفاضالاب هللا ةدوثا لّغمو

 همرا#ىف هللا ( اوةذأو ) نددلا قاديمو

 مكرس.<ال ىا ريضلا نم ءارلا مزجو داضلا سكب مكسضيالو ررضلانم ديدشتلاب ءارلاو داضلا مطب (رضيال

 ءادعالا در, ىلعىوقنلاو ربصلاب ةناعتسالا ىلا ىلاء:هللانمداشرا

 كاردا ةطاحالاو بناح لكنه كردم اه©ريغو ىوقتلاو ربصلا نم مكلاه اي هلع ىا 6 طر نوامثاع هللانا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هللالوسر رواد نينهؤمالاتق ةاهز سني[ ١٠١ وس اوازنو داب نوكرثملا ءاحالو هلاد“ 'ى

 راثاف مهلاتقل جوراناف

 جورالاب ةباعكلا ضب
 كر مهكعل اناكشأ ف

 هللال وسر حج رذف جب ورمل

 م 00 هللا لص

 نم بعشلاب لزاو مهيلا

 ةامرلا ىلع صهاو 32-1

 لزنو ريبج نب هللا

 لا ل رف كرام
 هللا ة#:م هللا ف رعيل هيدنل

 ربصتو هركشيو هيلع

 بيصيو هبيصيام ىلع
 نع ىذالا نم نينمؤملا

 ليصفتلا مامت و نيكسشملا

 اهنمو * نويعلا ريسفتىف

 ةروس ىف ىلاهت هلوق

 ىا )2 ىل رف نارع لآ

 ناز ا مكيفكي

 مك ل م ( اوريصت

 ف ا اوت و )ناك رتل

 ىا (موتأبو) م ا مها

 نك 0 مكي

 ةسمخل 2 0 ( مكبر اكددع) تارطضالاونايلغلا روفلا] داو ردبل هوب ضع ىذلا م« طغنمىا(اذه ,هروفا

 مهريغ ةيواودك ىا واولا محنإو ضال فوصلاب مهلويخ تت نس ا واو لارميكي (نيموسم ةكتالملا نم قالاإ

 ثتموس لو هكعالملا ناذ اوموستردب م مسو هيلع ىلاعت هللا ص ىنلالاق ضب بابو ءارفصةمامعل ,هسوفنوا

 ءارفص متاع مهبلع أب ليخ ىلع ةكشالملا تلزاضيا مالسلا هيلع 1 , هرفاغمو مهسنالق ىف ضال فوصلاب.

 (اوقتتو) ىذالاو ةدشلا ىلع اوريصتناو) نارعلا ةروسىف ام7هلوق اهنموج مهناتك انيب اهولسرادق ضدو

 ا_هلعف مكيلع 2 ىتلا اهتاموز»ءم نمىا «روءهالام نع نم م) نوقتلاو ربصلاىا (6كلذناف) ىصاعمللاو تافاكملا

 ةيوسلا ني“ هدب (او مللصت ن ورز دال هرو»قى قىلاءثهل يفاهت ,4 قدعأم .لوالاو ءأن هدنالا قالخا نماهناف اهاع اهلمتو

1 



 اك هللا نافل لبقتسي ايفرو للا (اوقنور) اهلا عوجرلاو اهرة*رك ىتلانع ماكل ,منم ىضماع ةيوتلاو لدعءلاو

 "رود ىف ىلا: هلوق اهنمو * نويعلاريسفتف اك 0 كل صخرو 0 زواج ثرح 0 اروفغ
 ١ ىذلا ىوقتلال معب مهناعا اوثرقىا «اوهاورت نا 0 أوقد درص ىلا (اونما ا لا لها ن اواوزؤ ةداما

 مالا (رطنلا تانج مهانلخ الو ) مهب وذ س١ للحس رهنع ان وح ا ( مهتأس مم نع انرفكل ) ءاذعسلا قيرط

 باتكلالهاناولو#كاملاىفو+«ائحر اروفغناك هللاناذ#9 لبقتسياعف هيا وقت لف

 مهانلخدالو مهتائيس مهنع ا رفكا# ىوقنلا لم !مهناعا اونرقىا 6 اوقتاو يا

 ةنلا لوخد ىف فاك لمعلا نراقب مل ولو رفاكلا ناعانا لك د ءنلا تانح

 لجلاو ىوقنلاو نامتالا عوممم تانإلا لاخداو تائيسلا ريفكت قيلعت ةملاف اف ا 7
 نوكينا ىلع رفكلا نم ءاقتالا ىلع لاك ديعب نامالا دعب ةلواطتم ةدمرورم ىلع | || هر فو مضر اوداو

 ميعنلا تانغ هتيعماماو لوخدلا لصا بدس ناممالا لصا لانا الا ريسفت فطع | مولع نقف ءوءاطأو

 | لاعت هلوقف لولدملا «ىرقلا لها ناولوإلل فارعالا و٠ عدلا ةغيص هن.رعشناك || | (ضرالا وءامسلا نمتاكرب
 | ىرقلاو ةئيدملا ديرب سابع نبا نعو اهلو>امو 1 ليقو *ةيرق ىف نا 0 مهل انفثكلىا

 ا هلوق اهنمو +نويعلا فاك

 ْ فارعالا 0 0

 ٌْ اونمآىرقلالهاناولو)

 | 1 اواو

 | مومجباما ىراربلاو ةمدملاو ةيرقلا لعثنام دارملا لعل ةندملا ىلاعت هللا باتكىف || < 00 لا
 || نبانعو ىصاعملاو كرششلا 6 اوقناو اونمآ #9 ةسياقلاوا صنلا ةلالدبوا زاجيا

 ,اويسلا نم تاكرب مهيلع انمهفل و ىهانملا اوقتاو نامالاب اوتاول نيكلهملانا ليج

 ىواضمببلالاقو تانايثلاو ناويملا نهو جتاوالاحابرلاو راطمالا نم ضرالاو

 ءاخرلاو بصخلا سابع نبا نعو + بناح 0ك مهله هانريسو ريلخا مهيلعانعسول

 1 لكنهقزرلاو تاناشلاو

 ا_يعفب ةقلغلا بتاوالا

 ] ضرالاو ءاععلا نم ههد

 |0030 12 1 لصاو ةمالسلاو نماالاو قازرالاو زاثلا دزو ىئاوملا ةركو || كد ىا(اوبت نكلور) ا ْ 1 1
 37 01 ةلاتلاو ىلا ىلع ةيظاوملا وه ىوغبلا نعو + ”ىثلا ىف ىملالا || مثان ةامىا( مها ذخاف ل
 0 اوناك | ددا 0

ْ 

 اوناكامب #8 طسقلاك باذعلا عاوناب مهائبقأم 4 مهانذخاف اويذك نكلو 8 انانوا ا 1
 ال00 ١ 1 ان هزلا ناكاذا نويعلانعو ةئيبللالاعالا ممسك ببسي «نوبسكي 9 مهنايصعو هر فكب بسب
 «هلااوقتنا اونمآنيذلااهيايؤ لافنالا فو+ةواقشلا نفالاو ةداعسلا نم هيفقزرلا ناكارك اثأ انااا
 ارصنوالطابلاو قاانيب ةقراف ةياده#اناقرف ركل لع هنايصع كرو دتعاطب ا ا :

 تاموشلانم اجرحتوا نيرفاكلا لالذاو نينمؤملا زانعاب لطبملاو قه لا نيب اقراف ك1 0 0

 آ000ا1 0 10 ترو كرما رهتنل اروهظ وا نرادلاف نورذح اهتانو. || أك ةواقثلانم هلانغلا
 ليقو ليقو لطابلا نع قا هب نوقرفت مكيواقفف ارون ىنعي اناقرف نزامللانعو * 0

 700017 راكلا 4 كيونذ كلرفنيو لف رئافصلا « كئاثيس ركنع زفكيو »ف 0 00 5

 ىواضببلا نءوهريغنءلضفلا | ويلطتالف يملا لضفلا وذدهللا 0 ا موقلام 0 5 كرر
 ىنعي ركعال ليلعت هناك ليقو ىبوجوال ىل_ضفت لمعلا ةلباقع هدعوامنا ىلع هبات 3 0 35 5 :
 عطب نمو رونلافو+ دعولا اذهلثىطعينا ردقب مظع لضف بحاص ناكنم 0 3 , 0

 هللا صعب رف دعب اهفىا ءاهلارسكو فاقلان وكسب «هقتو هللاشو هلوسرو هللا | ؟ . 7 9
 نيد قرن | ما ىا#اناق رف

 (ايف) (كتائيس م تعرف كيو )ةرخ ًالاوايندلا ىف هلالذاو مزازعال رفكلا لها ىلع نيدلا ىف كرسصنب لطابلاو قا

 اقاحه ذاع تائبش ءز زواحجتلاىا( م ءظعلا لضفلاو 57 #7 5 وع م كا ١6 1 مكر غل ءو) كراك مب وىا

 فاقلا نوكسوءاهلا ر 00 دو هلوسرو هللا 5 ا رونلا ةرو- ىف. "ىلاعتهلوق امو * ممثلا ريسفل



 هللا عطين هو ىا طرسش ءاهلا نوكسب اهاضو ريذبواهئاب لصووم ءاهلاو فاقلا س.كبو فاكب هقنل اهيشنت انفع
 (نورئافلا ,هكئاؤاف ) هؤازج لبقتسي امم هقتو بونذلانم فزقاامىلع هللاىث و هننمىف هلوسرو هضئارف

 (هللالقت نمو )قالطلا ةروسىفىلاعت هلوقاهنهو + بهاوملاو نورعلاىف اكزوفلا بابسا موه ةنجلاباوزاف نيذلاى

 هقزرعسوب ىنعيهلاب رطخم اىا «بستحال ثيحنه هقزربو) ةعجاراابىا «احرهللءحإ ةنسا هنأ سما قلطي

 ثيح نم هتزريواجرت توملادنع اه«بركلا نمهللعج هللارما اكعجارو قلطنم امهنع هللا ىض رسابع نبات
 ةريغلل ايلاف تارطضهنهناف قارفلا دنع ءاسملال ةيصوو ةيملست سني ١ ه يبس اهفذأ ضع نعو * وجرإالو بستن

 ىنائربصلاو جادحالاو
 رثكاو نالع نا حرش
 نيحتلز' اهناىلع ءالعلا

 مهكئارافؤم هلعشنا نمؤللىغبشام لكل ةعماج دي الاهذه ليق هرمع نم قب اهف ْ

 | ىصاعملاف هللا قت نمو# قالطلا فو« زوفلا بابسا مهعج ميقملا معنلاب## ن ورافلا

 ا فوءىفتلرت الدجاولانعو +ةعاطلاو لالملا ىلا « اج رن هل لعجب ف تامر

 0 هللا لص ىننل اكشوكلذ هلرك ذف مسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلا ىتاف هلاثيا ودعلا سمسا كلام نبا

 اقف ةقافلاو اذه 3 | هللا الا ةوقالو لو>ال لوق نم ٌركاو ري هللا قنا هللاقف أضيا ةقافلا هيلا

 لسو هيلع ىلاعت هللاىلص الباباصاف ودعلا هنع لفغ دقو هنبا هانأ ذا هتببىف وه انيبف كلذ لجرلا لمقف

 ٌركاو ربصاو هللاقتا || عس و ىئعيهلاب رط+ ملىا ه# بسن ال ثيح نم هقز 0 ,ووؤ# هلوق كا ذفهاىلا امءاح دا

 ةوقالو لوحال لوقنم قلطناف ةاثش فالآ ةعبرأ ىهو هيا ىلا اهءاجخ منع قاتساف سابعن انعو# هقزر

 اذا لجرلا لعفف هللابالا || نموهباضيا قالطلا ف و+من لاف هلحن 0 لاك س و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلاهونا . ْ

 ىف اك متغو للباب هنبا ءاج |١ نيرادلا ما #«ءسما نم هللعجيؤ# ربصيو اهتوقح ىجاريف هماكحا ىف 1: هللا قت |

 + فاشكلاو ىضاقلا || «هنعرفكيإ# هتعاطب هللا قت نموالءاضيا قالطلا فوءدقفونو هلهسي هكارسبإ» |

 ةروسىىلاعتهلوق اهنمو ١١ # ارجادل مظعبو عما ىلا ةع+جا نهوةالصلا ىلا ةالصلا نم« هتائيسؤمنونلا و ءايلاب |

 نعو رث اضيا قالطلا | | ونما نيذلااهمااي 9 بازحالا فو«تائيسلانيهذ,تانسملاناواهلاثما سثعك ةفعاضملاب

 هيشخم نم.ىا (هللاقت. | م اهدسالوت اولوقو# هلوسر ىذؤياع الضف ههركيام باكرا كنار ١
 هلع )دي ماامىلع بصب ولا جرش لق نو صايهنم ىلا ها ىضر ساس ناندوو لدا 0
 نيرادلا ما ىا(ءرسمانم أ ناز اوا هتظاب ءرهانل قفاوب ىذلا لوقلا لسبقو_ هللالا ل1 0

 هياع لمس ىا.ارسني)ل || ناسا ظفح ىلع ثعبلاو ينمبالابف ضولنأ نع ىهنلا ضرثلا ليو كات هنا
 3 0 ل مكلوق ديدسنو ككتسلا ظفحف ىلاعتللا اوبقار ىنعملاو هلك يدا سأر هناف بابلكف '
 ا 0 ا :سح لوبقب سابعنبانءوعلامتالا اص قيفوتب هي ركلابعا مكل ملصنإل

 تيب ىلا نرجو | يان عوف طا تاو نارعلافو تأ « كو كاتو
 0 00 هنداعو هدعو ىلا ةيسنلاب عطقلا دي رانا ىلق اذك هلل هلك دان عطقلا ال _

 0  مالكلاف ىوقتلاتاذىلا ةبسنلاب ناو صلاخلا قلل حالفلا ف عطقلا مدع مسنالف

 ىلا تهل وةاهنه وووعشل اريسفنىف هركذةرخ آلارادىفاباوثىا (ار جاهل مظعي رو)امدلا رادو( هنائيس) نونلا وءايلاب( .

 لذعلاو قا ىلا |ادصاقال وقىااديدسال وتاواوةو)قدصلاب» ومظعىا ( هللا وفتااونمانيذلااهااي) بازحالاةروس

 هللاا وبقار ىئعملاو هلكريدنا سأ رهناذباب لكف ناسالا ظفح ىلءثعبلاو مهنعيالاهف ضولخا نه ىهنلا نيت ل نه ضرفلا

 مكلرفغيو) ةيضرالا ةمللاصاالامعالا نابتاىف هللا ركقفوي ىا (مكلاعا ل هصإ) مكلوتديدستو سلا ظفح ىف ىلإ
 بهاوااىفاك رياخاس أر لوقلا دادس 0 داشرا هيفنوي.علا ىف يالا ياس مكنع رد ا( مكبوأ

 هلل هاك سمالاناف هب عطقلاال حالفلا ءاحر ىلع ( نوكأ مكلاعلهللاا وةناو ) نارغتل 3 37 0 ىلاعت هلوت اهنموه

 رت

0 



 مئاام عيمج دبعلا فرصب هءاعتا © نور تن مكلعا هللاوةف ) نارع 01ر53 لا ه4 اع

 ىلع » ناوجكر مكلعل هللااودنأو 0 3-1 6-١ ١ نارعلا ةروسىف ىلاعت هلوق اهنمو * هل قلخ الل هالوم

 حرش ىفاك ةجارلا ءاحر

 هلوق اهنهو + نالعلانا
 الا هر وساع قاعت

 اورصاننىا(اونواعتو)
 عاسأ ىلع ىا «(ربلاىلع)

 هن لمعلاو هللا ما

 ىلعوىا © ىوقنلاو )
 سنع هللا ىهناع تانج ا

 + مثالا ىلع اونواعتالو +

 ماقتالا و رفكلا ىا

 + ناودعلاو 0 ىشنلاو

 نويعاا ىق اك رطلا نا

 ىلات هلو امهنمو #ث

 (ماوا]ق اعلا ةروسىف

 ىا ©« ىوقتلاب ) سانلا

 حلاصلا لمتلاو ناممالاب

 هاهنف ىصاعملا بانتحاو

 نور.علا ىف اك كلذ نع

 ىف ىلاعت هلو اهنمو «

 دقلو 3 اكمل ةهروس

 نيذلا) ان مماىا(انيصو

 (مكلبق ن ءباتكلا اوتوا

 ليجنالاوةاروتلا ل هاىا

 د#ت ةمااي 6 ماياو ١)

 (هللااوةنانا) نآرقلا ىف

 ديحوتلا نههن ّك اصوايف
 اذك عئارنتلاب لمملاو

 ها هر نام هلوع
 هلع ى.بع ىأ لاقت

 ظ .(هلوتن) ناعالادعبتايآلا حارئتا قبلي الدا (ني:هؤم ماكنا) هدانا كاوم قاتلا 12:13 ةادعألا
 ١ هب ز:هذو>ق-ىا «هناهن و -هلاأ ودنا اونءازيذلااهبااي ز نارعل 11 ىل:هاهل وذ انهو ري سافتلا ىف اهءاعو

 | ليدبتو ركملا نععوجرلاو ريللا ف تكل دع رااح قك ىداملا سلا ق

 | نعو+*+ىوقتلاو ربلا 2 اضعب مكضنب نعيلن زامل نعو +اهتعباتمو ةنسلاوا د

 ةخونءاهناب اوااقاع لكي نكل ماب الذ ركذ :رفكيالت ركشي و ىدعبالن عاطيناب هنع

 ْ اذهلو ىوقلا ىلع حالفلا فتون ىلع هيت هيف قبس اك ىلاعت هقحىف لاحم لوقلا

 ا ىفو+حالفلا لازىقتمولفاهرلع فوت حالفأ' نال ةيحاو انهىوقلا ليج نءانع

 | هالوم هيلع. مناامعيجج دبعلاف نصب «نوركشت ركلعل هللااوقئافإ# اضيا نارعلا

 | «هللااوةناوإ» تارا ىفو +هءاقعنعيىلاعت .ّللا باقعن ءىوقتلاب كلذو هلق الخام

 د
١ 

 | «نوجرت مكلعلإ# هيف لامهالاو ردك يتلا عار[ اء رما وفلل: وضمت الف

 | هللا ما عابنا 6# ربلا ىلع اورمصانن هاون واعتو ةكانلاىو ءركتج رنيجار ْ

| 

 ظ ربلاليقو ىوهلا ةفلاخم ىوقالاو فالخ ريذ نم علا هيلع كقفاوامربلا ىلساا
 | تاداسلا نم رباكالا ةعاط ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعت ليقو كبلق هيلا نأمطاام

 | ىوقتلاونامماالا ربلال ه-نعو مهتواعم نمو هنه كظوافح اوعيضتالو خاشملاو

 | لمعلاو نامالابوا ديحوتلاو صالخالاب « ىوقتلاب ىماوا 8 قلعلاىفو +ةنسلا

 | «انيصودقلوؤ# ءاسنلاف و «نوعلا نع لقن هنع هاهنف ىصاعملا بانتجاو حلاصلا

 ١ ىوقتلافهرمما اوفااحالو ةورذح و هوعيطتو ودحوتناب هللا ودنا نا 8 نارقلاىف

 .ك.يصوالاق ماشا ضءبن٠ ىدو:سانيحو الا عيج هللا ىدوا ةعدق ةعيرش

 | هدابعةمامو هتابحا ةلجو هلايلوا ةفاكو هناينا عيجج ىلاعتهللاهب ىدواامب ىدلواي

 دقلو * ىلاعت هلودب هدعب لضنا الو هنهزعا سياف هيلا هب برقتام ةياغ هنوكل

 || ةياغولدهج لذ كيلعف « هللاوةتانا كاباو مكمبقن٠ باتكلااوتوا نيذلاانيصو

 اقحو انطابو ارهاظ اهل ناف اه رارسا ىققدنو ىوقتلا قئاقح قيققحمىف ك.عس

 لاق# هللا وقتا لاقؤج ةداملا ف و+ىهتا ةيدهرس ةنطلس الم دقف اهغلب نف ةقيقحو

 هللااوقتاةي آلا ءاعسلا نه ةدئامانيلع لزنيناكب عيطتسي له هل نيلئاقلا نيب راومحلا ىبسيع

 لصحأ ىوقتلاب مهرما لبقو تنعت لاؤسهنال «نينمؤ٠ متكناوي ةدئاملا لاؤسىف

 لعجدللاق:نءو+ىلاعت هلوةك ىوقتلاب اذه ىلع اونيعتسا ليقو لاؤسلا اذه مهل

 هللا هصتاذا انلذعيرسث انلبق نه ةعيرمشنا ىلد نبه ةيآلاهذهب جاصتحالا مث هاج رخل

 قح> ©« هتاقتوح هللااوةتااونمانيذلااهبااب هن رعل !ىفو ءريككال لوسرلا هبربخاو ا
 ةلاحمال بجاولاب مايقلاىف عسولا عغأ رذتساب وأ ري ةئرط ىهاللا عاطبنأب هذوخ

 ظ
 ظ

 ظ دم ةمااي «ماباوؤج ةمدقتلا مالا نه «ركلبق نهباتكلااوتوا نيذلاإ# انما |

 ظ
 ؤ

 2 اعتهللاىض ردوعس٠نبا نعو+متادعتسا مدلل الاف ىلاعتعهإ وةكمراهلا نعءبانتجالاو

١ 
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 ةباععا ىلع قش ةبأآلا هذه تازن نيح هلا كلذو متطتساام هللااوفتاف هلوشأ
 دوهيلا لوقت اك اواوقنال مسو هيلع ىلاعت هللاىلص لاقف قيطنال اواق ىتح

 تناكفهداهج قحدللاىف اودهاحو تلزنفانهطاوانءع“ اولوقنكلو انئيصعو اثمع#

 ةح*ان تراضف منهطتساام هللااوقئاف لزناو ىلاءتهللا لهسف ىلوالا نم مهيلع مظعا

 ريبج نادعسو سابع نبا نع ةياور اذه نا لقو+ هخوسن» يأ 3 فكف

 هناعت قح ىنعينال ةمكحم اهنا اضيا سابعنا نع مذ ىدسلاو ديزنءاو ةداتقو

 اصصخالو ا2ءانال هل أ ريس متءطتس اام هلوق نوكينا ىلع دبع |١ 20 ناكام ءادا

 عاتي هلاف هقحمسلو هلل بعام لكب دبعلا ىتأينا هبديرا ناهيلا راصي امنا مجدنلا !

 عانتمالابلوقلا وه 5 لوقلابيس لصاح ناؤْال نكلاولاق اذكدبعال هليص#

 سما هنا محصالا 0 ناو هعسوىف سيلامدبعلا فاكيال هللاوكالذ نكميلهف 0

 هل ىارذالذ ناتعتوف كنار مهب لي هيف أ ا لخدمال مظع

 ! بنج ىف ةدحاولا ةياورلاو عطق' موا لسمم ثيدح راث لا هده لكنا رهاظلا

 ردق ىلع هي مءطتسا امنا | و ةناف 9 نباغتلا ىف وهال ذوهفاف اهبدتعيال اهلباقءواةدذعتملا

 | نعو نزاحللا نع لقناك تععساكاهلبقامل ةحضمانءذهف قاطيالاع فيلكتالذأ مكقاط

 تمروت ىتح اوماقناب مهيلع دتشاامل هتاقت وح هلوق اذه حليق مالسلادبع نبا

 هرودص نكماامهتاقت ق>هلوق نمرداينملا هبناكلوةا+ مههابج تحرشو مهءادقا ا

 ةقاشلا فيلاكتلا انع مفردة وفيك دبعلانم هرودص روصتإام ةياهنهتاغ دبعلانم ١

 ضرعتمل اذهالعلرسعلاال س.يلاداراو جرح هيفاملك عفرلب لالغالاو سمالاك |

 00 هلوق ىنعم اذهلعل مكتفاطو مكدهجهاوةنىف اواذباىا لاقو*اهضتنل ىواضيبلا

 ىوقثلا ل ضف ىلع ةد>او 5 كلذ ناوتسو تدك .الاءذه مثير مءطتساام | '

 ةلالدلا وق ببتر لكلا رهظبال اًضباو اهضعب لع هب اك ءرشاظ 2 10

 ىوقنلاقلطم لضند'رب ناالا مدقتاهث ةيونعملاةبسانملا نم ردامملا بولطملا ىلع |

 رك ا نآرقلاىف ىوقتلا عتاوم نا تفرع اذاو فنصملا اهركذيس ىتلا ىناعملا نم |
 قامو نيت_بلاو ثالثلا نه الي_صمن انرك ذام تفرعو الاج-ا نيس و ةثام نم |

 هاضرل ةبجوملا © ريمللا لاصخ نم ةلصخ نءاف © كا وفلاو لضفلا نم اهم |

 ن٠ 6# اهيلع ءانثو # اهتاذ ثيح نم ## اركذ رثكا © ةدايزو ىبسملا نم ىلاعت |
 ىفاضا اما اذه لعل # ىوقتلا نم ىلاعت هللا باتكىف » اهحدمو اهلضف ثيح |

 6 لم أتت 99 ىوقنلا نم ثكا ةعاطلاو لاممالا ظفلو ناعالا ركذ نا رهاظلاف الاو |

 التبتكامق 9 هللا قيرط ىلا ثالاسلاو هللاءاضر بلاطلاو هللاءاقل ىلا قاتثملا اهيا |

 هللادنع 00 0 ةساقمو ا زاخو وا ةلالدوا داع 5 ع 2 ا

 راصنالا رخافت نيح لزن ىمشالو ركذي ناو رفكيالو ه7 ]8- همم ىلع ركشي ناو نيع فرط ىدعي

 جرزالاو سوالا نم
 سوآللل ةهبلغلا ناكو

 اولتاقيل حالسلا اوذخاف

 اولاق مث جرزملا عم

 نم ىلاعت هللالومراي
 مكملا اذه ىلع ىوش
 قاعتهل وت اهنمو + لزف

 اوقئافإل ناغتلا ةروسىف

 حست 6 متعطت_تاام هللا

 هتواق ق>هللاا وقنا هلوق

 مكفاط ردق ىلع هوةتاىا

 نينمؤالا هللا فلكيال ذا

 نويعلا ىف اك مهلة قاطالام
 6 نماف ) بهاوملاو

 ىا ( ةلصخ ب ةديزم
 «(لاصخ نم ةدحا و ةلدف

 ىعرشلا «ريمللا]) لاعأ

 ءاكشو || ركاذإ كل( رم

 ءانثث قلعتم راملا (اهيلع

 ناو نارد_صملاو

 اراب اكيعو ريع لع

 ىا (هللا باتك ىفر) هلوق

 انزادو دكحا نإقلا

 (ىوقتلا نمل هلوق اضيا
 ءالعاو اههب وت لاك هيفف

 لعاو اهيلع اضح اهتنتر

 ةشهرطال كالاسلا اهبأ

 ار ذللا يلاطلاو

 حلاصلا اهيا ( لمأتف )

 نم انيكك اهف) باطل

 ىا 6 ةءركلا تابآلا
 قتلا ناكفيك 2 ةسيفنلا

 ةيدنع (ىلاعت هللادنع

 ليلدب 6 مركا ) هلوقل فرظ فراظلا ةيناكم



 الك ترو ةيئالاو لافنالا ةبآ ليلدب (هبيحو ةيلووأل ةئاملا ةيآ ليلدب ( ةعاطلا لوبقمو )ل تارحملا أ

 ,ء(ابحور) هروماايلاوةمىا 0 او هلىلاعت هللا نكفك وزب كك 0 سثزلاو فالط اذهو هنمتايأآلا ركذ بدت تىلع

 اةيآو مهتلاتيآو ةءارلادناو د ةيالا ةباةداهشب ةناعالاب «ارصان وز ناثلا ولعب هلادهاُش ىا (ايكنعو) ابدثم

 ىتلا «ةرخ هلا نس 0 لأملاىا (ةيقاعلا هلزاك"فيكو)

 ةروسو فرخ زلاو صصقلا دنا

 ال ما رادتناك) فيك (و) مهب(هلتدعوو) 1م ]95- هنم (تفازاوزإب هلاثرا تراصىا (هل) لوعفللل
 ىوقتلا ناك فيكو 2

 6 امابلو اداز ةرخالل
 ريسبو نيدلا ماوق مق

 ل ناوي

 نآرعلا 2 للَد نيح

 ع هيحاص

 ةياو ميمم ةروس ةبآو
 0 روس هناء[ ركخلا

 ناحْددلا هيب للا دنآو

 ةروس ةيآو ةرقبلا ةيآو
 فيكحو ) فاعالا

 سلا ىلإ تف

 كلاعلا ءانضعا نم
 لدي رحاب 4 فرشالا )

 بصنلاوا عفرلاب و هلبقام

 وهذا ىئعاوا وه ىا

 مكحلا ذفان عاسطم كلم

 ملص ناذهلمدخءاضعالاو

 ثيدللا فاك الفالاو ملص

 فيكو اهب ن2ماو )

 6 ير تل

 ءالعاو باوثلا ةّركو

 «ةجرلا ةباتكو) ماقملا

 فيكو) ىلاعت هلاذ ىلع

 عافترالا لمكي و عافتنالا متباهبنال 0 ذو ةظعوهو ىدهيىلاعت هللاب امكن وك اها صخ

 | الأب الل(نيبتلاو مايصلاو صاصقلاو ركذلاو ةدابعال ةياغ تلعج فكو) اهدقفدثع مالا كلذك الو
 5 | همك ىوقتلل برقا امهامح « وفعلاو لدعلاو ) لكدعي نوقت م لعلي نامل عابتالاب «ةيدوتلاو

 ول ةكئالملانم فولادادماب (دادمالاو) ةرفكلا نء(ديكلا عفدو] با 3 (ةبوثلا) ىلاعتهنم ايلعج (ابيدو

 ”0 02 (تايسلا ريفكتو) ءاطعلا يثكت (ةيح رااوألاسا ن6 رفغملا )بام ( وإااءةهبوج وا( هيلع مزعلا بحنام

 ر رالاو ةيواعملا ( تاكربا عفو )) باذع قيسدعبوا ءادتااما < ةنملا لاخداو ) بانطا امهنيب عجاف ةرفغملاب

 ءولا مهل « ةجرلاو © دابعا ©« ةرفغملاوهيلعمزعلاب حام نايئاو هه ةنكئالملاب ١

 ضرالاو ءام-ا نم # تاكربلا مق و ةنللا لاخداو تائيسلا ريفكتو 8 قداصلا .

 .اوهو عج سم ىا (بأمنسحو) ايدلا ند هر

 , («تثروا) فيك( و ةنطلا هل 7 تيه 6 6 تدع فيكو 0 0 ص

 هللا لبقي امنا هل وشن ىوقتلا ىلا لوبقلا رمصخحتي نا ىلا ه6 ةعاطلا لوبقم 8 ناك رو

 ناو نوقتلاالا هؤايلوا نا مهيلا ةيالواا يصح لب ه6 هيلو فه ناك# و 9غ نينا نم

 هلايلوا ةمراهئاف ةيابرلا ةبحلا ماقم رظناف نيقالا < هللانا # هبي > و 88 نيقتملاىلو

 يا مدقتاع #« ابحوؤ# نيت الا نم مدقتاع 46 ايلوهل ىلاعت هللا ناك فيكو قه نب رقملا

 لانا اولعاو « ارصانو #9 قنانع عا وه م < فنا اوكزتالف ه# اكنمو

 ةبئاعلاو ةيضرألا * ةبقاعلاه) ناك فيكو #9 ؟يلالا ةيعملاءذ_ه رظناف نيقتلا عم

 جال لب ثلا مال نم صاصتخالا ىلع ةلالدلا نم هيفا رظنذاف نيقتملل ةبقاعلاو ىوقتلل

 4 تأم نحو 8 نيقتما كيردنع ةرخ 5 ©« ةرخآلاو 8 اضيا نيشرعتلا

 © هل تدعا فيكو 8# بترملاريشنلاو فالا سقف اذه ىلعو بأ« نسل نيقالناو
 تناكوهإتدعوو 8# تبرق * تفلزاو 9 ةلوهجلاب # هل ةرواو ةنملا 96 قنا

 دازلا ريخناف « اسابلو اداز ةرخ هذال وقتا تناك تكو 8# نبقتل ! يار اراد

 رسبئرلا ىلا #8 ىوقتلا «# تفيضا فيكو 8# ريخ كلذ ىوقتلا سالو ىوقتلا

 ( لكف # ةيريل ابيس تلعج فيكو اهب نتماو 8 باقلاىا # فرسثالا

 نو ”8ىوقتلا لجال * اها صخ فيكو © اهءازلاىا # ةجرلا ةباتكو وه حلاص

 ءافترالا لمكيو عافتنالا تي اهبنال 4 ىركذو ةظعومو ىده ىلاعت هللا باتك

 مكان اوصاصقلاو ركذلاو ةدابعال # ةياهتو ىهتنه © ةياؤ تاعج فيكو 3#

 اع ىلاعت هللا ىبص ىبلا نم ه6 راذنالاو 99 ىلاعت هللانم 6 نيببتلاو ف دابعلا نم

 ناك فيكو هدابعلانم # وفعلاولدعلاو و ىلاعت هنم ه ةيصوتلاو سو

 / دادمالاو وف ءادعالا نم« ديكلا عفدو قه ىلاعتهللا دنعنم 46 ةبوثللاببس واط سشن

 اسما سس بسسس حت حسيب: سس سس سل سس ل حبب سس ببر حبيبي ببسي بسسس يي ل ب ااا ل ل ل ل ممم سس سنس سس سلا

 . (ةقرفتاو)
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 جوراناوإ هلوصح باطياع رفظلاىا 6 زوفلاو ) اهنع ىثانلا رونلاب كالذو ( لطابلاو قاانيب ةقرفنلاو

 (سيااورل هلام رط# ملثيح نم قزرلاعيسوتىا «بسةحنالث يحس قزرلاو) ةيورخاوا ةيود (قئاضألا ن
 مهةأينس هللالدس كئلواو هصاخ ق>ىف هللالاق (لهتلا حالصاو) ايظع هلءج ىا ( رجالا ماظعاو ) سسعلادض

 نواهتلاب مافيك )رظنا( و)ةيرسثبلا ةقاطلا بس ىهلالا قااءاداىا( ركشلا وز وفلا ىنعم (حالفلا و )يالا تان

 ةياالانم هناء لعافلا نع تكسو لوعفملاةةيصب (اهب ىص ووإلاهردق ولعل (اهن مالا حدم وإ) اه مالا مظعل ماه:

 (ناعالا ىضتق» تلعجو]) اهقحالو اهقاس مثالا عبجب ىنعي مهد ةافع ( نور الاو نولوألا ) امن :

 هال وم نمّىنا نما نم ناف

 لوعفلل ءانباب (سصاو)

 6و اهتقيقح ليصمب )
 رد اهلاك ) ليصحتي

 ل6 ( ةعاطمالا
 محءطتسسا ام هللا اوقئاف

 نيذلاو ىلاعت هللالاقو +

 تانكاضلا اولعو اونمأ

 اهعسوالا اسفن فلكال

 (ةرخ ًاللبلاطلااهباانف)

 «(وز اندلا لباقام ىه

 اهقهرط ىف كالاسلا) اهبااب

 «ك قناع تنك نا

 جورالاو # ةيدمرسلا ةداعسلا ]وصوب *# زوفلاولطابلاو قا نيب ةقرفنلاو 8

 بستحمال ثيحنم © دبعال 6 قزرلاو 8 ةرخآلاو ايدلا ىف ه# قئاضملانم

 ةرخ الا وايندلا ف# حالفلا ولمعلاحالص او رجالا ماظعا و ف سسع لكدنع## رسسيلاو

 ىوقنلاىا #* اهيلع نواعتلا 9و ىلاعتدللا # ىمافيكو 8 ىلاعت ن # ركشلاو

 ه« ماونامعالاىضتق» تاعجونورخآآلاو نواوالااهب ىصوواهب مآ آلا حدم وولف

 كاوفلا هذه تفرع اذاف ه ةعاطتسالاردقب اهلاكو اهتقيقح ليص#ب 98 لوهجماب

 بلاطلااهيا ايف# ةقباسلا تايآلا نم ةموهفملاو ةعزتنملا ةميذقلا عفانماو ةوظعلا
 ةيورخالا لزانملاىلا هيندلا ايئدلا هذهنهرباعلا ه6 كالاسلا هه اهباب « وةرخ الل

 ةليذرنم رفاسملاوا ةيقابلا بتارملالجال ةيئافلا نطاوملاهذه كراتلاوا ةيلعلا

 # اهتب رطف 9 اهفالخىلا لامالاةئيسو راوظالاةيمذو داقتعالاءوسعم قالخالا
 .ىوعءدوا كولسلاو بلطلا ىوعدىف * كاوعدىف اةداص تنكنا # ةرخآآلا

 مزال## بيكا © هتءافشو هترمزف لوخدلاو هللالوسرةبحو هلاصوو هللاةبخم
 ا را 3 ص لك لوصحو اهدي ا 3 نا تف ريد ى وقنا ىلع *« اهبلع وف ا

 0 0 ثيح # اها 2 اهدتسم * ارو ةبحلادددش * اقشاعرصو 8 اهبرخم
 ترص ىاىوقتلا ىبعىا

 نم تاع الع اكم

 هبك از هبك لاش اهرامث

 قشلاعلاك اهتارفدنع رارةوربص كل نوكيال ثي اهلاص ولحم تقرافواواهقرامتال

 ايظعواو عذام ىا قوءاانم ه# الصا قئام اهنع كقوعبال ثيح ف قوشمملاعم '

 نااوسنالات ءة+اولو 4 3ع ما بابسالا ض و رع دنع كناهف* ميج ىلع اهحج رفايوق

 هبكو ههج و ىلع هاقأاىا

 ةعواطلإل نوكيف بك اف
 ىلعا ىضتقب تفرعاك اهعفانمو ىوقتلادلا وف ناف ىوقتلا نع عنلاىا # كلذىلع

 هليصحم دبعلا عسوفف نوكيال ثيحي هسفنفف ايظعارما كلذ ناكاللو كلذنه

 نكلو 8 لاقن كردتساف ىلاعت هللانم دادقسالاو ةعجارملا رك ذي نادارا الالقتسا

 ليقناف + ءاشين«هيطعي «ريهل امد ءاشي ندوه هلضف نه ه«ىدهب و ءاشي ند لضي هللا

 0 لو ربج هنا و ىعسلا ودا اةيص وثالفانمكالذو هرادنقا مدعو دبعلا ىعس عفن م دع هرهاظ

 'ىذللاب علوملا صي را وه لوعفملا ةغيص ىلع معفلاب زيمتسملا اهب سانلا لوقنام لامثال اصيرحىا بلطملاثاذل ها

 ةيلغلامنهزىف (الصا قاع ىوقنلا نع ىا (اهنع) كعنعال («كقوعنال ثيحي) هيلعو هللاش ايف ىلابال ثيحك

 كالاسلا لالقنسا قباسلا مالكلا نم ,هفامو ىوقنلا منم ىلعىا ( ثالذ ىلع ناو سنالا تعةجاواو.) ةيعادل

 ىلعاهسنت (ءاشينه ىدهيو ءاشب نم لضي هللانكلو ) هلوقب كردتسا لاعتملا كللا قيفوت نودب ىوقتلا ليص#ىف

 ءاشي ن٠ ىدهبو ءاشي نم لضي هنال نانملا كاملا نم ةناعتسالا اهل صف ىف غبممللا ىعسلاو دملا عم مزاللا نأ

 سدو هيلع لبقا هيلع

 ها نك 4( اعنا

 هللا دزع ن* لك لف ىلاعت هللا لاق دقف الاو ايدأت شقا نع 2001 )ع ريا 0 ريغال هردش 7 )»ع هل 2

 او



 وبنلا رابخالا ىا (رابخالا) تانكملاعيمجي هتردق قلعت ةيحالص موه ريدقإ ىثمىا ('ىثلكىلعوهو)

 رافغلا «(رذى نعل (دح) هلو هلزومرملا هدم دجأ هحرخاام اهنم - ةرثكا ىوقتلا ةليضف ىلع ةلادلا

 5 ؟1ىا ديك أتلةلد ءابلا ( ريك تسلك ناف ز رابتعا رظلا(ر ظذادلل ١5 0 عل ىلا عت هللا ىلص ىب لا ناهنعىلاعت هللا ىذد رز

 آو هقوفتىا © هلضفتنا الا دوسان ) 0-32 ريس لادا نحا ىا ا مز ىل 1 هللادنع اياوث سك

 © ىوقتلاب ) لضفلا ىف

 هنم اريخ نوكت ذئش

 ىو تاكا فو عركأو
 نم دحا نم اريخ تسل

 لاح ىف ,ممتلاو برعلا

 لاح الا" :لاودحأالا نم
 هلع كتدانزو كالضف

 زوحيو ىهتا ىوقتلاب

 در ا نك نا

 ميجج نع ناتانك دوسا

 لك ىتاتا لاش سانلا

 عيج ىا رجاو دوسا

 ناالا هلودو + سانلا

 لفَفلا دفء اهلنا

 نكل مزال لصالا ىف وه

 ىنء«مرابتعاب ايدعتم راص

 عجار رييضلاو ةيلاغملا

 لع رجعاو دوسا ىلا

 قيقفلا فاك لدبلا ليبس
 هلز و٠ رملا قهيبلا ج رخا و+

 نع ) (قه رب هلو
 ىذرز هللادبعنب ( رباح
 انيطخ لاق هنع ىلاعت هللا

 هللا ىلص هللا لو سر

 (طسوا ىف إسو هيلع ىلاعت
 6 قب سنا مايا )نيسلا تف
 ىتلا ةثاللا مابالا ىه

 قبرمشتلاو رحضلاموب دعب
 رمقلاءاهل ل قارعشالو ا ةيياللا ةفاضالاف اهذ جاضالا مول ديدقت عوق ول هن ترسو معلا د دفتوه

 ةحاو مكب رنارل بلقلابس الا 5 نهذوخ ام6 سان !ااهياابل !اةؤ )بهاوملا فاك هدار طام 2 م.كلاود ووسءلاباهراهو

 2 10 هنم'ئشال ىا («لضفال هيلو حان ةفتسا ةادا ماللا في فضو ة ا (الأ) العووةدفصو اناذ

 00 و طشوتملا ريلا تف صح دقو عضاوم ق با ولا 0-15 دق اك دق »+

 ممطم و دوصقملا هنال اًضيا هدَحإ سلا نا عم ريدلاب صيصختلاو دبعال ةيراشخالاو

 امد سوفنلاو سوفنلا دب ل نال علقو ايدأت رعت نر 5-52 ل.قو * رظنلا

  كباصاام * ىلاعت هلو مجحاو هلق ولا ىلع فسخ تاذلاب ىل ات كلل :مرياف ىلاعت'

 | نم مالكلا اذهىام ىئال تلف * كسفن نف ةئيشنم كباصاامو هللا نف ةنسح نه
 ا اديرإام مكحو ءاشيام لش ريدقأ ىش *لكىلع وه وهي مالكلا ف ف عاج ةفاخلا هيا

 ةيوبئارابخالانامدارا ىوقتلا ةيلضفا ىلع ةلالدلاتابآلا ناب نء عرفا رابخالاوو

 رابخالاىا راخالا لاف كالذىف ةئسلاوباتكلا قباطت م«يلىوقتلاةلضفاىفةدراولا

 .أدتبملا لوشن لوالا خر نف انكلاولا رط ئذَخ لع رابخالا هذهوا ركتيسام

 دوصقملاو مولعم ًأدتبملا ل وقيىناثلا جر نموأدتبم روكذملاف عبات فقو رمللاو لصا

 هلوصح داراارابخالا سذجوا رابخالا ضعب رهاظلا متروك ذااوهفريلنا وه ةدافالاب

 فنصملا ىلال صو ىذلا رابخالا ميج ىا قارغتسالا ديراواو هدارفا ضعب نعكىف

 ١ ىلاعتهللاىذ رت ىرافغلا ه6 رذىا نع و لينح نيدجا ين دح دعل لك دعب ما

 ارك تسل 000 ظنا 0 0ك هيلع ىلاعت هللا لص ى

 ١ ةداوهلا ماسجالا ىف رانلا ةبلغل نا دوسالاوةبارتلا ماسجالا ىف مدلاة بلغل سنالا

 | نودحارل ءاسنلا رجالا وا ىداوبلا ناكس دوسالاو ىرقلاو ندا ناكش رج الاوا

 ١ الضافريصت « هلضفت ناالاؤ» معلاو برعلا وا ةشيمملا ىف ممعتل لاحرلا دوسالاو

 ' ديزتىامالالب ىوقت ريغصلا عماجلا فو «#ىوقتلاب# دوسالاو رجالا نملك ىلع

 ١ نعق وتلا ةثالث اهفرعتساك اهبآ سهو ةرخآلاىف اهرضياع سفنلا ةياقوىف هيلع

 ' ىوقتلاف سدقت قملا نع رسسلا لغشنام نع 2 0 3 داحلا تاذعلا

 2 « قد نلضفلاىف قبساف اهيف قبسا ناك نف لكلا ىلع اه>اصابب لضفب ما

 ١ هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر انبطخلاق هنع ىلاعت هللاىذر راح نعم قهببلا

 لاقفؤم عبارلا وثلاثلا و رحضلا مابا نم ىناثلا موبلا مايا ةثالث# قب رسشتلا ماياطس وا ىف سو

 . ملكتال نقلا هك ىب رعل لضفال وو قيقحتلا و هيبنتال حاتفتسا #الأدحا ل مك رنأ سانا اهيأان

 'ليعاعسا هنباوىهت ليلخلا يهارباقبرعلا فالخ هي ىهع ىلع وه فئكتاالب ديب رعلا ةغالا

 (او)

 هلاك نا ةنع

 ظ



 هلبةامريغعونهناىلا ءاعاماللا كرت (رجاالو) معلاوبرعال باستنالاو ةرعلاو ةيلارابتعاب (ىبرع ىلع ىمتلالوأأا

 ةيفصولانع ادر# دحا ىنهتنوكينازو<يوةياضفالا ىف هللخدالذا نوالارابتعابىا ( .حاىلءدوساالودوساىلع)
 ةل4باومالسلا هيلع مدآوه (دحا ورك ابانا وز يرمتلا وديك ًانلاةدازل هر اماوىوقتلان ود د>!ىلع د>اللضفاللا]|

 فانيتسالا قيرط ىلع هليلدىلع هليلدركذمت خلا لضفالوهو هنم ىنثتسملاو «ىوقتلابالا وهو ىنثتسمانبب ةضريسمأ]

 روكذااريصعلل ليلعتو ىلاعت هللا باتي ديؤمثيدالا اذهناىلا ةراثا «ىاذتا هللادنع كمرك انا)هلوشب ىتايبلأ

 لزئاامغلب ىلاعتهلوق تيداىنا ةبطإنا كلت ىعماسنم ماهفتسا (تغاب لهل اضيا هيبت فرح ماللا فيفخ 0

 مالسلا هيلع (لاق) دهشا مهلا ةياورىف دازو «ىلاعتهللال وس راب ع5: ؟ ١ زل تغلب ىا 0 اولاقزت كبر نم كيلا

 ا أ ل 1 2 ا 2 2777227222 770 حخحصخح7حملا
 ار كر وعلا : : ماهم نحت نع اصير تفرعاك ه# رج-ا ىلع دوسالالو دوساىلع رو نع لع قم لضف كال وج 1

 2 هيلع مدا ه دحاوكابانا وه ناكملاوابسذلا وا عونلا ىلع اراد سيال ضفلاذا اهمينعم

 م رم | مكمرك ناو هلوقب ةلعلا ىلا راشا مث اهبتا سم ىلع 6 ىوقتلابالا ية ضرتعم ةلوج مالسسلا
 ملكتلاب # تغلب له قهاضييا هيبذت ف رح الأ مكيقتا هللا دنع

 ٠ 8 نم كيلا لزن ام غلب ىلاعتهل وة نه

 ن1 م كوكا
 نورك نا 2- و 9 2 : ب

 1 هللا لص # لاق له دهشا مهللاةياو ريف داز# هللا ل وسر ايو تغلب ىا 6 ىلب اولاقؤإ»كبر

 ملاعلا دهاشلا ليقو #بئاغلا# رسضامخلاىا ه#دهاشلا غلب يافو# ملسو هيلع ىلاعت

 ثدهأ| مثهطبضو هظفح و ثرداا ةياورىلع ثح هيف لءةلفاغلا لهاا بفئاغلاو

 طسوالا ءمتمىفىناربطلا## صط طوف قيبلا## قه ىعرسشلا معلا كاذكو هلهال هب

 هءاع ىلاعتهللا لص هللا ل وس ر لاق لاق هنا هنعىلاعت هللا ىذر ةريره ىنانع ة«ريغصلاو

 قلعت, هكابسن ول ٍ ل تاعجىناالاهقاهترمثوىوقتلافرشب اناذباو هدنعمرك !نم

 اهئاماطخو ايندلا ضرع ىلع اين. #ابسذ مناهج روف ىوقتلا وهو ىجر لعد

 3 ىف ةياغلا وه ىوقتلا نم قباسلا درفلا لعا # ماقتا م رك ا تلعن

 ق | هاوهي لطم نقلا قلعت عطقو ىلاعت هللا ى وساع ا ريهطل نه ىوقتلا

 الاي عانتمالا دشا لوق لك نم متعنتماىا ؟متيبافوإ# هللالها دنع عملا عجج ماقم

 ريخ نالف نبانالف ف ايندلاىف مكب ه وئلعج ىذلا مكبس رابتعاىف ه«اولوقتنا

 عضاو ىسنعفرا م ويلافهفاي'دلا بسنو لاملاو هاا ةهجنم 6نالفنبا نالفنه

 مه ىضقتو بلاطلا ىلا اولصوبو فواذملا نم اوظفحي ىتح «نوقنملا نبا مكبسن

 هللاىذررذىبا نعول لبن> ندجا حوف ىلاءتهللاباسنا نم مهن و 4 وللا

 اهنم مون لك ىف # مايا ةت_س ىلاق ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىلا نا هنع ىلاعت

 ملاعلا دهاكلاب دارملا
 لهاجلابئاغلابو ظفااحا
 سنجلا ماللابو لفاغلا
 قهيبلا جرخاو * 1

 (قهر) هلوشب هلزوهرملا
 ريغصلا ىف ىناربطلا و

 اهو را طقدوألاو

 ىبانع 6 صل طهلوشب
 (هنع ىلاعت هللا ىذ رةرب ره

 هنازرككن نو رلادبع

 هللا بص هللا ل وسر لاق لاق

 مونناك اذائ هو هيلع ىلاعت

 مون ىذلا مولا (ةمايقلا

 مهروبف 5 ماتا 43

 حرش ىفاك نيملاعلا برا

 هللا ما ةمان ناكو رود دصلا

 ةككالملا نم (ايدانم ىلا عت
 (ايسن تاعج ىنازن ارا رم سماك ح افتح اللماللا فيغو ةردكلا فب الأ هناك#هدنع مارك الا ناب با( ىدان ) ,هريغوا

 كلذدك او( اننا مكمرك !تلمدف الاهض ا ىعاوايندلا ض ع ىلءايذبب (ابسن ملعج و )ىوةنلابوه و دابعلا ىتج- ر ىلع هب قلعتي
 (ريخ) بسنلاوذىا (نالفنباالف اواوقنناالا)عانتمالادش ال وق لك متءنتما ىا (متيباف) مكيفتا هللا دنع مكمرك اهلوقل
 ىروضاا دهعال هيف ماللا (مويلاف) اطاصناك ناو ىو« دلا رهظااثالذل دقافلا (نالفئانالف نمر ارداف ناكنا 0

 نولءاستءالو ذك.و مهيب باسنا الف ايندلا ض ىو سفنلا ىوه ىلع ىئبل مكبس ضاو)ىوقنلاوذمارك اب( ىسنعفرا)

 اهنم لكم ون ىف ىا ©مابا ةتسلاق لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا هذع ىلاعت هللا ىذرر) ىبراغغلا ءارلا ديدشاو ةحوتفملا



 هه هانعم هبنوديلا فاضملا فذحي مضلا ىلع ءاذبلاب 6 دعبل ) لوعفلل ءانبلاب ( لاقبام رذابا اي ١ لقعت (لقعا)
 باطلا دعب 8 هالوصحنال ةدملا هدذهىلا راظتالاب مالسلا هيلع ىلا معا امناليق + ديهتوهو ععتلاهيلا قللهدع

 ناكالف) هيلعلابقالاو هيلادجوتلا هناشنم ميظع معا لوقعمللا كلذنا ىلع لديلو ايقيق> ابلاط هنوك رائتخالوذلا

 كرما رس ىف) اكرتهيهنو العفدرما لاثتءا (هللاىوقتب كيصواإ) سماامب هلاباطخ مالسلاهيلع(لاق عباسلا ويلا
 تلعف ىا 21 اذاوزإت كصمانه هنلعتامىا هيأ ؟١ زو تاكد «هتيسالع ورث ىلاعت هللانيبو كنيبامىا

 (:دحاف) دحال ةئيس

 لباقل ةن_سحم اهيقع

 [ئيهذم :ةندلا دوما

 نا ىلاعت هللا لاق (ك

 تكلا نبهذ تانسملا

 ىنعملا وا

 ةنسح اهنج ىف لعاف
 هللاىبص لاق أك اهححمن

 ىلاعت هللاقثا اسو هلع

 ةثيسلا عبتاو تنك ث صح

 فلاح و اه للا

 نسمح قلم سانلا
 ( ادحانلتسالو)
 ةنرهب ايدلا روما نم

 (كطوسطق-سناوهلوق

 هعفرب نم نائسنال ىنعي

 امل الهس ناك ناو كيلا

 ىذلالذلا نم لاوسلا ىف
 نيدلو كحادم ىرتال
 ةمالاوهسفن لذ. نانمؤلل

 لخادحلاصمىفةجوزلاو
 ذيلتلاو ريجالا و تيللا

 رذابا ايي ةئسلادعب ا نركنا 1 هدادعتسا 0 انقيقحايلاط هن وك
 ىلاعتدللا لص ىننلا مالكلا اذه لوقبنا لءتحوةمكملاو ملعلا نم دعب كل لاقبام

 كيصوالاق عباسلا مويلا ناكالف قاوشتسالا لامكل دحاو موب ىف سو هيلع
 حالف لك سا ىوقتلاو ءرفكت الف هركشتو هيصعت الف هعبطت ناب 6 هللا ىوقت
 رجالل مظعاو ريذعلل عجادبعا ةلصخ ملاعلاىف سياىلازغلا لاق ءنيرادلا ىف حاحجنو

 ةلصلللا هذه نم لام آلل عجبا و لاخلاب ىفواو ردقلا ىف ,ظعاو ةيدوبعلا ف 8 1

 اهنع زواححمال ىتلا ةياغلا ىهف هقلخ صاوخاج هللا ىص وامل الآو ىوقتلاب ىه ىلا

 ى# تو تيدأتو داشراو ةلالدو 02 لكاهيف هللا عج دقو اهنإود رقت 00

 عماجلا حرس ىفاذك تاج ردلا ىلعا ىلا ةغلب !تامهملا عجل ةيفاكلا ني رادلا ريم ةعماملا
 ا[ ولا دصقلاو ءرهاظو دن طابىف# هتينالعو كسمارسىفي ىوانلل ريغصلا

 ا ع عضوه ىلبع ى وقتلاديد<اندرااذا مالسالاة جلاقءاهيفءايرلا بذتحت وىوقتلا

 || ىتحدكر ىلع مزعلاةوشب هلثم نع قبس رمل سثنم بلقلا ةئربت عماملا اهدحلوقن

 || وه تاستك انارطشو ةدابعلاوه لصاانهلاق سث لكس و كنب ةياقو كالذريصي

 ١ قوالا نم :
  رئاصبلا ىلوا نيهتنملا لاغتشاو مهليلاوموشبو مهراهناوموصينا نيدتبملا لاغتشاف*
  لو_ضفلانع نوطبلاو ىلاعت هريغل لملانع بولقلا ظفحوه اسما بائتجالاو

لا ه# تأسا اذاو هي مهينعيالامىلا ر طتلانع نيعالاو وغلا نع ةنسلالاو
 ْ دحاىى

 امم رف كيلع طخ“ هكرتتالف تائيسلا نيهذ تانسملانا هروفىف 4 نسحاف »

 قزرلا نه هيأ اسس 00 قلخخأ ن م اد>ا نائسالو وه هبيحيف كيلع هللا وعد

  هتافك نحو هللادعو.لب قامللان ٠ دحابكلبلق قاعئالف لكوتلا ماق«ىلا ءافترا

 سام قخا لها لاق دقو * اهتزر هللاىلعالا ضرالا ىف ةباد نءامو هئاعكو

 لكففا وهو ئوةلاودو تائيدلا تنكوه تاشتحاو تاءاطلال مف

 فئفعلامو هريص ةلقو هناعا لب هيق فعضصو ىلاعت هللاب هلهلالا سانلا نانا

 1 ناو »# هنم هنايح دّركَو هّنق رعم ديازنو ىل اعت هللاب هلع روذولالا فوم

 ٌ | هلم هلوانتف وه لزم لن هتلوانم ناكنا ن« تلطت الف ا كطوس

 مكملا اذه نه ىنثتسم
 ةثالثلا ىفمادختسالا ىلو الا

 ةسيلب عبارلا فو لوالا

 (بلطت) ةئيللابساكلابنتحومالسالاةعرشىف ركذو « هدازدجاوخ ةيشاح فاكبيدأتلاو قالخالا بيذهت

 ريغ ريغصلاب سكو ةعافشلا ةيدهو لحفلابارضوبلكلا نمثو نهاكلارجاو ىلا نمثو طرسشلاب ماخاب سكوح

 ضوااىف هضءبقاراو ضوملا ءامز وكلا ىصوادبع "الم اذا ةريخذلانعالقن راتلا حرش راثالا ىف لاق *لقاعلا

 ااا دار مر وكل سدا ولا اذكو .امه ريع نكمل و هكلم هب طلخنةلال نضل ك3 نم بزيت نإ دجال غال
 00 ا د ياواد لك الإ امهللكالو دخلا دعب هكلمر اص ءاملا نال .نيننغ انا 151 هتف ترش نا "هبال
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 اهئامارمهو اهظفحن مايقلا نع هفعضا هنع هاهث امتاو هيلغ روجتوا مش لاموا ةنعيدو نم ( ةناما نضبقتألو ١

 ناتمالا هرك اذلف ةوادعلاو ةهوصخلا لوصحو عايضلا لامقحا عم هلتتثمو رطاذلل شوثمكلذلكو اهبدييقتلاو

 ىردملتا#) نان_س نب كلام نب ( ديع_-س ىبازع ) 6 شق ) هلوقب هلزوهوملا ىريشقلا جرخاو * كلذك ناكنمل

 لجر ءاح هلا ) راصنالا نم راحضأأى نمنطب ةردخنة بست ءاراهدعب و ةلم#لان وكس وةعلامضب ( هنع ىلاعت هللا ضر

 هللاقف ) ىلاعت هللانع عفن هيفاع ىثرك ذ وا نم ىا 6 ىنصوا هللاىجاب لاقف سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلا

 (اهناف)هنعىهنام كرو مااملعفىا (هللاىوقتإ) ةيئالعاا ورسسلا ىف مزلا و كسق“| ىا لاعفالا ءاعسا نم مسا (كيلع

 ىرابلاىضر هيف نال «ريخ لكر) حابصملا ىف اذك عماجلا ىنعم ردصمريملا فيفحت و ماجا سكب «6عاج) ىوقتلاىا

 ةياورىفو « كلرون هناف هللارك ذب كيلعو ةيضاير ىا ملسملا هيأ 5م زق ةيئابهر هلافداهملاب كيلعولاقو ىلاعت

 هللارك ذ كيلعوىرخا
 كلر تكا لارقلا ةوالتو

 كال ركذو ضرالا ق

 بدنف ردقناو اهظفح نع ازجامنا م رلل ىهنلا وةنايخللافوخ » ةنامانضبفنالوو#

 كيلع هللاقف .ىئص وا هللا ىنابلاقف سو هيلع ىلاعت هللا لص ىبلا ىلا لجر ءاج هلا

 اهناو ةرخ آلاوايندلارورخ نه «ريخ لك عاج #9 ىوقتلاىا «اهناف# هللا ىوقتب

 هلو ريغصلا عماجلاىف دازو قلمللاقوقحو قملاق وة ةعماج ةاك اهظفالقناو

 هناف هللا باتك ةوالتو“ هللارك ذنب كيلعو نيلسملا د_ئابهر هناف داهملاب كيلعو

 بلغت كالذن كناذ ريخنمال !كناسل نزخاو ءامسلاىف كلركذو ضرالاف كلرون

 راضمتما طرشبالو هيلع رجؤيو ناسالاب عقب ركذلا 17 ىوانلا لاث» ناطيشلا
 هنع ىلاعت هللا ىطر ةماماىبانع 8 هجامنبا © خ ف لامك || غلباف مضناولف هانعم

 ىلاعت هّللاىوقت دعب ءرملا دافتساام لوشب ناكةنا سو هيلع ىلاعتدللا ىلص ىنلا نع

 ىوانملاف تاركملا كرثو تارو.أللا نايتاب * ةللاص ةجوزنم # هل © اربخ

 نصها جوزتلاىف نال هريغ افصنو اجوزت افصن نيفصذ ىوقتلا عج ىبطلانع

 جرفلا ظفحو رسصبلاضغو ةوهشلا لئاوغ عفد و ناتوالا عسكو نايطشلا

 اهنع باف ناو هتربا اهيلع مسقا ناو هترس اهيلا رظنناو هتءاطا اهسما نا #

 هنال مسقتلا لبس ىلع اهتريملل ناب هتامدقمو ىنزلانه اهلوصب « اهسفنىف 3-2

 نوكتف ةرشابملاو ةمدخللا سنج نماما اهلا هراقتفاف رضضاحاما جوزلا ولحال

 اهسفن نم جوزلا كامعام ظفف* بئاغ اماو ةرسف لالدو لاج+ تاذ وأ ةعبطم

 كنال نرحاو ءاعجلاف

 ريخ نمالا هظفخا ىا

 ناطيشلا بلغت كالذب. كاف

 عهاجىف ىطويسلا هاور
 نبا جرخاو « ريبكلا

 هلوش هلزوهرلا هجام
 ةماما ىلا نعل 20

 6 هنع ىلاعت هللاىذر
 ميلا فيفحت و ةزدكلا مضب
 نع ) نالحي نب ردص

 ىلاعت هللا ىلص ىلا

 ( لاق هلا سو هيلع
 لوس ناك ة-2-!ىفو
 دافا ا.( دافتساام )
 (أرملا) ةغلابلل ةغيصلاو
 حابصملافو ناسنالاىا

 غل اهعكو مملح فب أرما

 تهاوملا ف ةروكذم رخأ تاغل اهيفو انها شنالاو هظففلرتغ ع نءلاجر عمجاو نأرما ءيما.تلقف ماللاب تاك مل ناف

 ةقاطلاردّقب دابعلا قحو ىلاعت هللاق<ذماق 6( ةهلاص ةجوز نم اريخ ) مدقملا مهالاوه ىذلا ( هللاىوقت دعب )

 ثالذ اهبلع ىلاعت هباحيال ( هتعاطا ١) قاغللديف ةيصيم الاع ماهرمانا) اهفص فلا كيذلف ةعاطتسالا بس >و
 مقالك لضحم روزتسلا لبق اهلاشلاكو اههجو نست اهجو:( هند يصب وام ضم ملا ىطلنأو) هلا
 ةشاشب تاذ اهتوكو سندلانم اهبايثواهنادبا رهطتو اهسابل نسحا سيلتناب ةنيزتم اهت وكو ءاندح ةليج اهتوكروما

 هنيعىف اراب هتلعجىا (هنرا اهيلعمسقاناوإ) هداز هجاوخ ة.شاحىف م هجولاسوبع نوكتالو هجولا ىف ةقالظو

 رخال ه الثم تيلا نم جر ال هللاو اهل جوزلال وشب ناك !هلاعفا ىلع ميدقلاب ا اهب.لع مهسقلاب دارااو ثناح ريغ

 ىنجالا ىلا اهسفن ىرثال ناب 6 اهسفنىف ) هتظفح ىا ( هتحصن اهنه باغ ناو ) اهجوزل الاثتما



 الو_سر لاقلاق هنا هنع هللا ىذر سلانعو هلنوذأمريغ لحم ىلا 00 هب اع هكا «(هلامز) ىف (و)
 <44 لخدتلف اهلعب تعاطاو اهحرف 97 :صحاو اهرهش تناصو اهسمج ا 5١ 5 ًارملا عمسوديلع ىلاعت هللا ىبص

 1 هارصملا فاذك هناا تلخد ضار اهنعاهحوزو تناع اتا اعا مالسااهيلغلاقو * مجاصلا د باوبا 1

 ا ىلص هللا ى ' لبقالاق هنأ امهنع ىلاعت هللا ىذر سابع نان ءال (بط) هلوقب هلزوهر 1ا نا .طلا جرخاو * اضيا

 ااا ملءاراصفلا ل ندعي اهلا واولا تبلقف نوكسن حن ةوزعهلصا وهيل واحب ةازغ نم م ء ءاحىا 6و هءلع ىلاعت

 هاصقأو راهلابن وفتح و ليللاب نوريسل ةازغلا نمةعطقو ةعاج ىه «ةيرسوا]) وزغلا نمةسىاال وااهلبقام حاتفناو

 اهتهللا ىذر هلل (ةيطاذ اعدف) قيفوتلاو مع + ع 8:- بها وملا ىفاك ةئام#ب راابا رسسلا ريخ ثي دخلا ىف ولج رةئامهارا

 ١ 2 ىريسفت فطع 0
 ةلالد فعض رعتتناولدنلاهنم ىتأت نمق>ىف اذه رجنبانع ةعصانن # هلامو #9 كسفن ىزتشا ةيطاأب )

 اهدعب مث ىوقتلاوه“ىث لك نءلضفالانا هانعم لاه ناالا هيمو وح 0

 لبقالاق هنا امهنعىلاعت هللاىذر سابعن.انع هه ىتاربط # بط 8 ةأرملا هذه ل ا ا
 شيلا نم ةعطق # ةيرس و نم © واةازغنم مسو هلع ىلاعت هللاىفص هللاىن || ةلءاعم ىلاعت هللانم

 ىلاعتدللا ىذ ر## ةءطافام دف حاصلا نملّقن اذك لجر ةثامعلرا انارسساا 1 ىذقناو عبابلا عمىرتشملا
 ميلا و هءاذغنمىا # ىلاعتهللا نم كسفن ىرشا هم طافي لاق # تءاحىت> اهنع (| هللاباذع نم كسفن
 كمال موب ىلاعت هللالاقاك ه# ايش هللا نم ف كعفناال # كنع ىنغاال ىتاف 2 هناقع || ىدتعلال وةدابعلاو ةعاطلاب

 لو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا *« لاقو هلل ذوي ممالاو أيش سفنل سفن | نم ناف كبس درجم ىلع
 اونبام لاق مث #8 هترذو هنراقا « هتزنعل كلذ لثم لاقو تاذ لثم هنوسنا 10 هلع اديبا
 - تناكوهتاعو سو هيلع ىلاعت هللاىبصىبنلا ماا بلطللادبع دالوا رهو #* مثاه 0 00

 وباوث راما ,هو مهرسشع ثلاث هللادبع ءوناو بلطملادبع دالوا رشع ىنثا هماعا || ©0250 ءب>
 هللاتاذع نم اش عقداال
 ]| .ىرزعلا دبع همساوبهلوناو :ةزج-و ثراحلاابا ىنتكيو ريبزلاو فانمدبع دعساو بلاط الاه نا

 وهو ميلا ميدقت ل_عجو ةبعكلادبعو مثةو سابعلاو رارضو موقملاوقاديغلاو أ ني دمار مالو 5

 ليقو ةريغملا ىعيو لاخلإلاو ديقلاوهو ءاملاميدقت ىنطقرادلالاقو محلا مما || الا بيهزلا لع لو

 هتاعو ةعبكلادبعو ثق طقساف ةعست ليقو لعجو قاديغلا طقساف سشعدحا اوناك أ هلوق لزت امل هلا هبب-سو

 ىهو ءاضيبلاو ةيءاو ةكتام تسمشاهنب باطلا دبع تانب مسو هيلع ىلاعتهللاىلص || كتريشع رذناو ىلاعت
 ىوراىف فلتخاو نالخ الب ريب زلا ما ةيفصالا نهنم مموىوراوةيفصوةرب وريكح ما دعب انطب ,هادان نيبرقالا

 مارك االةبهلىباا ون اماوةيهةفلا ةكر ف ص.« ىف نكلىنالطسقلا بهاومىفاكةكتامو || (لاقو) كالذ لاقفنطب
 نم مهناعم تما نمواىتءا روءابىا « ىتماب سانلاىلواب قف هتقالع نآرقلا عطقل مهل 0 ا

 فارششالا مهاوناكل بسنلاو ب سملاب فرسشلان اكول ىنعي لئابقلاف شا ىهىتلا ىتلسبق [ “ 5 0 (
 _ ىوقنلابتام ىلع ةيولوالابتا سم4 نوقتملا بماي سانلا ىل وانا قف كلذكس يانكل 0

 0و2 هللادا را مفادال نا ىلع هيبذنلا وهللاةعاطب مالا نم (كالذ ل ثم هقيقح قبسدقو اعستمالسلا هيلع هنوم دنع

 ىبا الان انعبلع:ىوروىرهزالالاقوناسنالا لذ ةيقوفلان وكسو ةلم«# ارممكب (هنزتعل )لوش ا( كالذلثملاقو)
 ار كلا ةرادلا سوماقلا و ناد ةريعلا نمبرعلا ف رعنالو هباص نمهبقعو هترذولجرلادلو ةزعلانا

 ش) مثاهاونبام)) مالسلا هيلع (لاق) ريذحمأا وضد رخل ادعي ىا 6مث) ربعوىض٠نم نولوالاهتريشعو هطهرو لجرلا ٠
 سانلا فارشا سيلىئعي مهلاوحاوىتءا روماب رهارحاو سانلاىلوا مشاهون سيلىا «ىتمابسانلا ىلواب) مهنموهنيذلا

 نوذ ربال نيذلا مهنال (نوقتملا) مهب مهقحا وسو رانالا ىتماب مهريغنم ىتما رومابىلواوىرحا ابسنوابسح
 مهاوقتل مهنم نوقتلاى مهةحاو ةرح "لاو ايدلاىف مههاجنو مهحالص مه امم لإ مهم



 سي 20 1

 ع ةباد نم هلصصاو #« شيرق الو 0

 تاؤدلا ديس ىهئزرطلا'لاانهرتكش انهن خت واانهيتل 0032 ا

 ناويدلاةايح ,نع:لقت اذك ساسلا تاداسسلا شرق كلذكو انهدخإو ديرضلا]

 ىعثاهلانا نال * نوما ىتماب سانلا ىلوا نا ىتماب سانلا ىلواب ف ىريمدالا

 0 نفر 1

 ديراو ىثيرةنيبطاخلاىف ناكوا بقالا موهفم ىلع ىعثاهلا ريغىف مكمل مدع ه د

 ٍلعف فرعدقو ةركلا بسحن ةيولوالا مدعىبع اناذباوا مهلع م كل صيصتت |

 نكل كلذ مهضعب ر ركناناو بانطالا ثحب ىف صاملاا ىلع ماعلا فطع ةتكن ىتاعملا

 هيلع ىلاعت هللاىبصهورصن ةنيدملال ها هي راصنالا الوؤ» ناقئالا فاك هيلع د ردقأ

 ا مهرايدو مهرادىف نيكراشم ,هولعجىتح نيرجاهملا هباعصاو رسوديلعأ

 نيدسلا نم نوكدلا عنم رأا نم 0

 عفدلاما هج ولاف هجو نه هذه ىنلدب المثاه ىن نم ةيولوالا ىندعبف

 جرزمللاو سوالا ناتلببق مهجامتحا مهب ناكولو مهسفناىلع نورثؤيلب مهلاوما
 نيم وسار دحسم قوص ف مهانكس ةرثك | ةفصلا لها هنمو مهنعىلاعتدللا ىض رأآ

 نئدلا كلذ ناو رداد نع 5 نوعطقن.ةعيرمشلاو نيدلا ملعتل لسوهيلع ىلاعتدللا |
 +ههجونود.رب ىثعلاو ةادغلاب م«رنوعد.نيذلا درطتالو +ىلاعتهلوق مهناشفلزت ١

 ىتماب سانلا ىلوا نا ىتماب سانلا ىل واب# مهنع ىلاعت هللا ىطر ةريره ونا مهسن رو ا
 هنا رقلاب سدا ء السل اوةالصلاهيلع ى لا ىلا باتت الا نا تاهت تافاضأل | ىف هك نوقثللا 1

 اداقتعا هل عاب ثالالامك وهوه ا :هي رمش عرسشتااب لب ناسح الابال وةم دا ناب الو 1

 بسنلاب رعد اولاقن 5 20 ذوخ 4 ءاقتألا لداحذا اضيا ةريس لب العفوالوقو ظ

 مئاهو شيرقىف نواخاد ههلعل ناداه رت اهتعىلاعت هللا ضر ةعطان فشلا

 ثيدحلا اذه نه عبمجباطخاما# متااما ف هلوش مكحلا ةلعىلا راشامث اميلغتولو

 ءاوحومدآ 04 ًارماولجر نم قه ردتف هءاطخ 0 لخاد ملكتلاو قاطملاوا

 هنلاكملا ليقو #2 بتاوي طك عاصلا كب . العام ما د متاوؤ# ءالللاو ةالصل اههيلع

 تاذلا ثيحنم نووتسهمتناىا ليقو م انمثو اردق ةداعلا ىف هرواسنل

 هي ىوقتلابالا لضف دحا ىلع دحال ل عاضصلا » عاصلا 5 ءاوتساكب سنلاو

 ىوقتلا لضف ه6 بابلا اذ_هىف ثيداحالاو 8 ىوقتلاب ربتعم هللادنع ل_ضفلاناف

 عماجلاثيداحا اهنمو *ماقملا اهامحتنالوا_هركذب مالكلا لوطيف *# ادجةريثك ©

 سأر هناف هللاىوقتب كيصوا ريغصلا
 ١ سانلا مركأ اضياو فرش لك ىلع ريبكتلاو

 ءاداو دهعلاب ءافولاو ثيداا قدصو هللا ىوقتب كيصوا ذاعمل لاقدنا سو هيلع

 نسحو مالسلالذبو مالكلانيلو متيلا رو راوملا ظفحو ةنايمللا كرتو ةنامالا

 سذانعىريشقلاةلاسرىفو +نارقلاىف هقفتلاو نامالا موزاو لمالارمصقو لمعلا

 جاهنم ىفو * تاريمللا عاج ىوقتلا لآ قنقنلك لاقد_# لآ نم دمتاب ليف هنا

 هللا ىوقت كيصوا اًضاو ثيدح اهلك مالا

 هللا ىبص هنع تارضا2#اىفو هاش

 ( ىن ؛ ةشرب )

 مف مكب © شارف

 نا ّىقأي سانلا ىلواب )

 نوقتملا ىتءاب سانلا ىلوا
 سانلا ىل واب راصنالا الو

 م4* ىف مهة>اىا ((ىماي

 سانلا ىلوا نا ل مهبسنا
 «(نوقتلا) مهام 2 ىيماب

 «ؤايلوانا ىلاعت هللالاق
 ىايعتا امان وقتلاالا

 مداآىا (لجرنم) مدآ

 (ةأماو) مالسلا 4 اع

 لجرلا 0 0 ل

 فيفضو مسجلا 950

 ىا © عاصلا ) نييللا
 ىف هيواسال هب لايكملا
 ىعب انمثو اردق ةداعلا

 ثيح ند نووتسم منا

 ءاوتساك تسنلاو تاذلا

 سل 0 عاضصلا دا

 (دحا ىلع) مكنم(دحال

 فالتخاال ركذام ,كلصاو

 فرشو ( لضف 0 هيف

 هلوسر دنعو هللادتع
 ةداهشب © ىوقتلاب الا )

 مكمرك نا ىلاعت هلو

 ليلدبو مكيشا هللادتع
 انك روك دلا تالا
 هعضو ( ثيداحالاو )
 انتفت راخالا عضوم

 ةريثك بابلا اذه ىف ١)

 | ا 6 ادح



 م
 00007 ]701 ] تلالوسر بعاام تلاقاهنا اهنع .ىلاعتهللا ىذر ةشئامزع

 0 ىلو امل ريبزلا نيةورع نع *ةراث الاد قتوذالا دحا هبعاالو ايدل ىشب |

 سانلااهيا .دعباما لاق مث مث هيلع ىنثاو كلان 2 سائلا بطخ ,هنع ىلاعت هللا ىذر

 دي اعلا لس داو نإ كال رزق نكلو مريخ تلو كما تبلو

 .ةبطخ نمو* روع ملا بلا قيس نأو ىودتلا سيكلا نبك 1نا !ولعا,انلعف نلا

 'هيورع اقيثو البج اهلناف هللاىوقت اوعجتعا سانلااهبا هنع ىلاعت هللا ىذ رىلع

 لبقهلاودعاو هلولح لبق هل ا هتاريغو توملا اوردابو هورذاعنم القععو
 نولاضلا مهناف قافنلا لها مكرذحاو هللاىَوقَس هللادابع مكيصو د١ اضلاايم كل

 5-5 نبا هيض نيحو+اناذتفا نوذتشو اناولا نونولت نولزالا نولازلاو نولضملا

 'افسأتالوامكت!ناو ايئدلاايغبتالناو ىلاعت هللا ىوقت 1

 مولظمللو اهصخ لاظالانوكو ةرخ اللالعاو قملابالوقو امنع ىوزاهنم ”ىثىلع
 كا مظنو هللاىوقت و ىباتك هغلب نمو ىلهاو ىدلو عيججو هيض

  دازالوهللالوسرالا ليلدالو هللاالا نيعمال هللا دبع نب لهس نع وع ركشيتاذ حالصو

 | هللا ككتتو ىوللاىلع ايندلا تعنت ىباتكلا ن ءو«ربصلاالا لعالو ىوقتلاالا

 ظ هللا نيبو هنيب مك منم لون ىرب رحلات عع ىزارلا ركبىبانعو+ىوقتلا ىلع
 ١ ىلا رلا نسملاىبا نعو +« ةدهاشملاو فدكلاىلا لصبمل ةبقارملا و ىوقتلا ىلاعت

 || قتلو |0030 اقص ون ع سفنالاتلك ىوقتلا هلم نسأر ناكرد ىلاعت هللادجبر
 ا عج راف مطرقلابحناذمهنم ىزشا "زب زعلا هرسسدتلا سدق ىماطسبلا دب زيىبا لش
 هلو 1 هنا اضياو نيتلغا عضوو ناذمهىلا عجرف نيتلمت هيف ىأر ماطسبىلا
 سائلارادجدنولا برضنال لاقف م 2 بوثلا قلعنهبحاص لاقف

 لاق ضرالا ىلع همست لاقف ناسغالا رسسكي هنالال لاقف رحشلا ىف هقلعن لاف
 'هنعو+فج يح هرهظ ىلع صيمقلاو ؛سعثأا ىلا هرهظىلوف باودلا فلع هلالال

2 
 هاصع زكرهنجب عش اصعىلع تءعقوو تطقسف ضرالاىف هاصعزرغ هنا اًضيا

 ةيتع ىو رو+هلعسا و زعشلا تدرىلا ديزيوباىضق هاصعذخا و محملا ىنحتاف ضرالا ىف

 ١ اذه نم تطشك ىال هف ىبر تيصع ناكم هناللاةف ءاتشلا ىف اقرع بوصل مالغلا

 ١ ىريثقلا ةلاسرنم هبحاص لحص“ا ىلو اهب هديىل فيض لسغف نبط ةعطق رادجلا

 35 ريثك ريخو * سفن رهوجو * زينع زنك ىوقتلا نيدباعلا جاهنم ىفىلازغلا لاق+

 ايذلا تاريخ عيمجت + مظع كالمو + مسج معو + كا رن رك فرو

 )000 م نارقلا ىف ام لماتو ىوقتلا ىا ةدخاولا ةلصللا هذه تحن ةرخآلاو

 ١ ًاوربصت ناف ءانألاو ةحدملا ( ١ )شع ىنثا اهنمدعاو باوثلاو ريمللا قيلعت نم

 'اوربصتناو ءادعالا نم ةسارطلاو ظفاا (؟) رومالا مزع نم كلذ ناف اوقتنو

 | نيقتلاعمهللانا اوقتانيذلا عم هللانا ةرصنلا ودم انلا(<) أيش مهديك كرذيال اوقتاو

 هز



 رجأ مهني زل وةبطةورح هنيرضلف

 ل

 ا

 احرخم هل لعجي هللاقَت نهو لالملا نم قزرلاو كاد_كلا نم ةانحصلا ( ؛4)/

 هللا ولا اونمآ نيذلا اهبااب لمعلا حالصصا ( ه ) بستحال ثيح نم هقزريو

 (0) مكبونذ مكلرفغي بونذلا نارفغ (>) مكلاعا ركل ملص اديدس الوق اولوقو'

 مارك الا ( 9 ) نيقالانم هللالبقت امنا لوبقلا (8) نيقتملا بح هللا نا هللاةب

 اوناكو اونمآ نيذلا توملادنع تراشبلا )٠١( مكيفتاهللادنع ركم رك انا زازعالاو

 ىحصن مث رانلا نه ةاحلا )١( ةرخآآلاف و ااًثدلا ةويللا ف ىرشألا مهل نوقتب

 ريخ لكو هذهف نيقتال تدعا ةنملايىف دولمللا )١١( قتالا اهبنحسو اوقتا نيذلا

 ىوقتلاهذه كيلعف لاق مث*ا هضم كبيصت سالف ىوقتلاهذه 0 ن.ررادااىف ةداعسو

 * رعش » لئاقلا قدصدقلو ىقعلاو اندلا ةداعس تدرانا

 حبرارلا رحجمملا هيلا قيس * ىذلاكاذف هّللاقتا نم
 روبقلا ضعءإ ىلع بتكو

 ىعدوا هنم ىذ_>5 «* قتلا ىوس داز سيل

 لوةيف هشا رف ىلا ىن أي مث ةعكر فلا ةليلو مون لك صب ناكو هنوم دن ء ىك !سهاعنا ىنغلب و

 امنا + ىلاعتهل وق لاقف كيكسام هلليةف نيع دف رطهلل كتيض رامدللا و رش لكىو مايا هسفنل
 نيح مهضعبناىهو لودصالل لصاىه ىرخا ةتكت لمأتمث ٠ نيقتملا نم هللا لبقتي

 هلوق نيرخ آلا ونيلوالا نيملاعلا ب رهللا ةيصوبكيص و الاق هخايشا ضعب نم ىص وتس
 لعاهللاو تلق+هللااوقتانا مكاياو مكلبق نم باتكلا اونوانيذلاانيصودقلو « ىلاعت

 حصا ملاعلاىف ناكولو دحا لكن «فأرأو مج راوهسباوادحا لك نه دبعلاحالصب
 ةياغلا ىهف املكلاىصوا اذافدب هدابع سعالىوقتلا نم حبا ولجاو مظعا وعججاو

 ةيصولا ءذهى بيذهتو ملعتو ا هيشو داشراو ةلالدو محصن لك عمجف

 رظنلالدتسالا # و## تاجردلا ىلعا ىلا ةغلبملاو تامهلل ةيفاكلا ىهت ةدحارلا

 نال تاماطلا 8 رئاس ه«نء اهريغ نم ىوقتلا ةيلضفا ىلع لدب اضيا لقعلا#

 ريهطتلا دعب نييزتلا وف ىلذكلاو ىربتلا تملا م ةيلضلا دعب في نيزتلا ةلمحملاب هي ةيلعلا

 هسكعو ديفال# تائيسلا نع ريهطتلاو ىلذغأا «ىناثلا نودد تاماطلا «لوالاف
 نامزلي رفكلا ريغ ركنملا لعف نفالاو رفدكلا ىلا لوعلا نم دءالهلعل لوقا #مديشب

 ضعب هرهاظ ىلع ىذه ناو بعص ءاريجالاو لفاونوا تابجاو هنانسح لبقال

 46 ساسالا ف ىوقتلا ىا «ىهفو ةلءاك ةدتعمةدئاف ديفبال ىنعي لامكلا وهدارملا لعل
 مهصواو## كموق صمأو ةوشؤو ودحب 6 اهذذف ويلك لاه عي لضالا 2

 ١ ندلإَف * ىلاهت هللا لاق 5ك ا” هدابع ص اوخ هلوسرو هللاىصوااك 810

 ثيدملا هتيعر نعل وئسم م كلكو عار مكلك و هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو « نسرقالا

 اهموقاو اهاوقا ىا ىوقت 71 نسحاب ىا © اهنسحاب اوذخأي ةريغصلا تا

 اند ةايح# نيتايملاب زوفلاو هه ام#©“ايرلب 5 رادلا ةداعس اهيف نافإ# اهلامكب وا

 «ةويلاو هس انني ُ كنت ءايكباو ةياي تا ب روذلا ةيسدقلا ةايطلابوا ةرح ل ْ

0 

 لئاضفلا عم نم اهفام ( ى وقنلا ةيلضفاىلع لد ) لقنلاك ىا ه0 رح (اضيا) هشرعت مدقتملا (لقعلا !

 لئاك 1 نع «ءراتلاو
 (تاماطلا نم اهريغ نمت

 لسا 5 فلوق  ةيئدنلا
 ةلمحملاب ( ديلمقلا نال )
 ( هيل ادعي )تاماطلابىا

 لئاذرلا نم ىا ةميلاب
 ةئزلاب © نييزتلاو )
 سندلا نم (ريهطتلا دعب )

 ىزومجلا نبا لاق اذلو
 رافغتسالا] مادعنأ لكس ال

 راتخلا ىنلا قعدالصلاما
 ىلا توثلا | كما

 ( لوالا ) زعم ولا نم
 نودي ةلمهلاب ةيلحضلا ىا
 جعل ةيلذلاىا (ىناثلا

 كلتا 6 مالا»
 (هسكعو) ساسا ريغىلع

 ريغنم ةهقتلاب ةيلذلاىا

 )ع كيف 0 ةلمغلاب ةيلد

 (ىهفإ ةهازتلا نم هيفامل

 (ساسالا ) ىوقتلا ىا
 سسا هعج- هيلوا

 سسالاشو قنع وقانعك

 ساسا هعجو لعفك

 حابصملا ىف اي لاعفاك

 ( يللا لاصخ عب )
 اهيا (اهذذف) اهل اهعجل

 دحيىا (ةوشرإ كلاسلا
 6 كموقرمأو ) منعو
 اوذخأي) ,ه سمات نا ثالذ

 ىف ىا#ماهيفناف اه:سحاب

 «نيرادلاةداعس ]ل ىوقتلا

 اهاص لع نم ىل اعتدهللا لاق
 نم را ب ا رت

 ا كلا ةايحواي دل اي> (نيتاي كابر رفظلاىا ا عا ا ثدي



 راعضاب مهفلا زو< ونا فانيتساعجرالا ىلع ة زم« ارسسكب( هناإ) اهني سي «نيعجل !انلعج ىا م اياو ىلاعتهللاانرسسي)

 دا محب (داؤملاو) ةنطابلاو ةرهاظلا منلاب (محرلا) مملا ءارلا ديدشتو ةدحوملا محفب (يرلا وهز ليلعتلاءال

 © ىتاثلا عونلا زرع ىغتام ىلع ىخبشام لذاب (مركلا) نسح ثيدحيىف هللاىلع هقالطا ءاحو واولا فيفخحتو

 كح ولقعلاوةنسلاو باتكلاب ىوقتلا ةلمضفتابثا نع فنصملا غرفامل (اهريسفت ىفإ) ىوقتلاب ةقلعتملا عا ونالا نم

 هاونلا لاقف اهلرص نمي ىتح 6 1 / - َدْعل اهتيهام ريسفن دارا اهليصح ىلع مزءلا قداصلا كلاسلا ملقى

 نم اهري_سفن ىف ىناثلا

 حاضيإالا وهو رسديفلا

 6( ةغالاف ىه) نايبلاو

 (قئاف هاقونم)ذوخأم
 (ةياقولاو)ةعواطلل ىقوتو

 ور لولا مك
 تايذوملا ند )َ ةنايصلا

 لثم هفاحام نيو هن

 ايف ومو عردلاوس لا

 ةقدصلاو ماسجالا نم

 اهو وةعاطلاو قدصلاو

 6 اهلصا رف لاعفالا نم

 تبلق ) نوكسف محفل

 تلق( )ةيقوف (ءانإل
 نم ردصم (نالكىف)

 0 »ع هاحنو 2 لكو

 امهلصا ةموعكم اىهيف

 « و )ب هاحوو نالكو
 ىلا ( اهّؤاب ) تبلق

 66 اواو) ماللالحم ىف

 ذا ( ىوش ىف ) تبلق
 ( اهفلاو )اي هلصا
 (ثينأتال) ىوقةنفلا ىا
 فرص الف ةروص#قم»

 هلوةل)نيونتلااهلخ ديالف
 نوكف رعز ىدسع نع ةبوييس هاور نيونتلاب ”ىرقو اهفرصد ف ( هللا نم ىوقن ىلع ىلاعت

 01 ل52 2 اكل قاز رالاب ةيونعملا ةايلاو ةنشاعملا :قاززالاب ةيسلعا .ةايلحاوا
 0دلل | كلا تادادمالاب ةيناويطلا ةايللاو ةيابرلا تادادمالاب ةئاننالا
 ١ لضفتملا سلا محفلاب#يربلا وهدهناركاباو ىلاعت هللاان سيل ةيلزالا ةايللاو ةينوكلا
 0 لش سسشو هيجانم سسحالو هيجار بريال ىذلا #« عركلا داوطاو محرلا#

 ١ نم اع و ىوقتلا فرش نوك لعل ىئدام ىلع ىغبشام  0اكتسابهاوصعوية 

 | رومالافلضفالاو بعتلاردّقب رجالاو تانو ولا بسح ىلءتءاذللا نا ىلع اهليصد#

 ِ هقيفوتو هتبادهب لصحتت اهنا اهناب ىلاعت هللاىلا عضتلاو ةوعدلا ىضنقا قئاوهام
 كالذب ىلاعت هللا ىلا ف:صااامدف ءاسبل نك ا

 ا هي ىناثلا عونلا زج
 | ىه 9 نيكملاةدايزاو اهناشب ةيانعلا لاقل تعوق ىرقتلا ا «اهريسفت ىف#
 ظ لعفلا نم ردصلاقاقتثاليبق نم هناص ةياقوو ايقو * هاقونءا# ةقتشم (ةغللا ف
 | سوماقلا فام هديؤيو معلاك سما لب ردصمب سيا ىوقتلا وا نييف وكلا بهذم ىلع

 | مسالا نيب قرفلل هوبلق ايقت هلصا ىوقتلا مسالاو هترذح هتيقتو ”ىثلا تيفناو

 َ ولا دصم واولاب ىوقولا وهىوقتلصاو جاهنلاىفىلازغلالاق+ اصلا و
 | قت #« قتاف  نالكتلاو نالكولا ىفاكءان واولانع ضوع ىوقوو ةياقوقو

 َ ءانلا اهنمتلدباو اهلبقام راسكتال ءاي واولاتبلقف لعتفاىلع قتون قتوا هلصا

 | قئاهولعف فركلا ظقل نم ءاتلانإ اومعوتلاعتفالا ظفل ىلع هلامعتسا زك الف تمغداو
 ا ا طلعت قناو اق هبهنوقمليالاثمهلا ودحي ملت امهيف ءانلا متفب
 | كلاهلاو ف واخنلا نم 6# ةنايصلا طرف ف معفلاو سدكلاب © ةياقولاو قف حاعصلا نع

 أ ردصم نالكو هلصا 6 نالكتىفاكءاث اهواوتبلقإل هاقو ردصم هي ايقواهاصا

 ا 0 ةهجاوملان..هاجو هلصا هب ءاحنو #8 هلادض وف ىلاعتدللا ىلا مالا لكو
 ا حاملا ىف لاق ةدحوملاءابلا فب ى وسىفاكاواو و ايقو ءايىا ه« اهواي 8 تبلق

 | « ثينأتل #9 ىوقتلاىا « اهفلاو هه هتبح رو هيلع تيوعرا اذا نالفىلعتيشاا

 | نْفأ « ىلاعت هلوقل 8# نيتلع ماقم موقت ةدحاو ةلعل فرصن» ريغف ىلبحلثم
 َ 6 ى وش ىلع © هنايش نسا

 ا

 ' ةعيرشلاىفو هللانم# فارصنالامدعلنونتالب رصقااب
 | دعاتتلا ىاو# بانتجالاو طفلا ى هي ةنايصلا وهو اهعاونال ىادي ل ما

 (نع)
 زيدلاو مالسالاو .ةلااو اهنا مدعت دقو (ةعرشلاف و) ىغشاك ىوغالاهاعنم ناب 1 ثدن :اتالال رفعج قاحلاالل هفلا

 : ارايتعالا فال ةحاب ءاوسالا فالتخاناو ىرخاو امد تاذلاب مهل هيقارإ لوقعلاى وذل ن0 ىهلا عضول ءاععإ .٠

 ةعابتلا ىا 6 بانتجالاو ةنايصلال وهو )) اهعاونال 6 ماع ) ىنعم 000092 ج١ زيتا ىا 01ه ودينا ف اع



 ليش ةردصا تاو روس ةحاس ىادودتلل ّْ

 ليلا ليلك ى ديك أ: فصو ( ضيرع ضرع )ل ماعلا ىئعملا اذهل ىا 6 هلف ةرخآلاف ) سضم لك ىا (رضم نعآلا]
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 بانتجاب (ريفكتلا نيعت
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 لبق ( و ةئامعب» ليقو
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 ىخضهاع (ضاخغنالا دعب

 )»0 مصخلا ةدعاسمو )

 اهناملستااو هلدقفاوملاو

 ربابكلا بانتجاب ةرفكم

 اهكر مزلف(هبسأب الام

 نيقتملا نم نوكي ىتح

 ىا ةيضمتلاب ( ديزيلب )
 ام هلك لوشبو ) دبعلا

 ةماءإلدب سأب الامهلوة ىف

 (ةمركالاتحا هيفاملكل
 لحل واهل ةلمتحلا ةهبشلاك

 «و) امهلياد ضراعتل
 ىا 6 ءاضفالا ) لامتحا

 مارا ىلا ) لوصولا
 هلوعشو (ةيناثلااممومتك
 كقالو (ءارطاو ل
 لامتحا هيفامم رئاغصلانا

 لالا الا و دمروا
 نوكيل اهكرتمزلف مارملا
 لّراَللا ماو نيقتملا نم
 ٠ ةهبثشلا نع صلاخلا

 ءاضفاوا ءادتا « ةيشلا 9 ةبئاش نع صلاخللا لالالااماو # لوعثلا مدع

 ا ماك ل نيقنم نوقتملا ىعت اا [-مو هيلع ناتالي لالخ لوك

 ا ريدا ف ءاجام نيبو ان الع هلاقام نيب عججانا تببحاو سأب هنا رذح هب سايالام

 ]| لك بانتجا ىوقتلا لوقاف اعماج ادح نوكيل سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلا نع

 بلقلا ةئريت وهف ةعب رمثلا ع عواض: لاه د دامو كن ديف ار د

 لكنيب و كئيبةياقو كلذ ريصي ىتح هكرت ىلع مزعلاّةوقب هلثم كنم قبسي مل رمش نم

 اللا كرو اندان دنع ىهنام ىهو ىلصآ ريغ ارششوا ايلضا امم ءاودرش

 اهكرثبجوب ةيناثلا 4 رانلاباذع اهكرثبجو ىلو الاف تاهبشلاب ةذ وال تا

 مجو ىوقتلاقح لمكتسادقف امهنبب عجب نف موالاو ريبعتلاو باسللاو سبملا
 | رئاغصلا بانتجا موزاىلع لدتسا فنصملانا مثم ءالماكلا عرولاوه اذهوريخ لك

 الوا ثيدحلا اذه درواف ةياقتلاب ايناثو ةيلقعلا ةلالدلابالوا صاخلاا ىنعملاب تما

 رهظا *« ىلاعت هللاهعتع فرعضلا دبعلا لوشن 8 لاقف ةلالدلا هجوىلا راشاف

 | « صنثيدملا اذه 9 هوكو بحتلا ,هونم ارذحوهسفنل اذه راعضالا عض وم ىف

 | ىوقتلاف «رئاغصلا بانتجا موزاف# صيصختلاو ليوأتلا لاقتحا مدعل حي رص

 ةدعاسم و ركذ اع :ضاغنالا دءبؤ# رئاغصلا ىا هيامنالؤ» صاخلا ىنعملا اذهب

 هب سأب الام رئاغصلا ىنءي هن سأب الاء وو رئابكلا بنت نع رفكم اهناب لئاقلا «مصخلا
 || بيوس ضحلا لال ىربكلا لوعث اماو ثي دوا كح قتل دكرتمزال هب سأبالام لكو

 || املك لوش وي فيعضلادبعلا اذهىا دي ز. لب ل# صلاملاا لالملا اماو هلوَش هنع

 ]| ةمركلا لكلام ليتاهبشلاك «ةمرطلا لاقحا هيفام لكل ةماءإ# هب سأيالام هلوقىف

 | «مارااىلاءاضفالا ف لاقحا ك«وؤفاعجار للاب ناح ناكولو احوج مالاحا

 'اذهديرا ناف رديف سلام لكلو هللماشلب ركذامب صتا« سيلامم وعلي قناف
 | ناو ثالثلاتالالدلا ىدحاب ضاخلاا ىلع ماعال ةلالدالف ماعلا اذهنم صوصخلا

 / ىلا هتاضفال هسفن ىف ميقتسيال هظفاعيرسص فالخ هنوكعف هموعىلع مومتاديرا

 ١ك مالكل < ماعلاب جادتحالاف ضعبلا هننصخ ىذلا ماعلادبراناو ءايشالا عيج

 نا حيولتلاىف لاقدقو ةيشلا هذهلعفاد افرع هلوانّت الفهلوق انلق +لوصالا ىف لصف

 فراصالب قالطالادنع هيلا عراستب ةيفرع ةقيقح ىفرعلا ىنءملاو حج سانلا لامعتسا

 ايفرع ىنعمولو دارملاذا اضيا عفدنتف ىفرع زاحت ايوغاولو ءريغىلا فراصلادنعو

 نوك مث لمأتف لاقحالاعم ةجالو حيواتلاىف لاق دقو *ىوغللا ىنعملا لقحت نكل

 موممك ظهًابعيالف ىباطإلاك ماقملانكل لوصالا ىفاك هعوطق# سيل ةماءام ةلك
 ' مارطاب سأبلا صخ نا مومتلا لوعفم  مارملا 98 سأب هبامم ىف # ةيناثلام

 ىتش روك ذملاض ا الادعب نكل هرركملا ولو هللماشلا ررضلاقلطم رهاظلاو

 (الفإ



 صلامللا لالاااماو هلوّب هنع باحاف نيقتملا نم نوكيلدكرت دبعالمز

 هبسأب الاماضإ | لالا لق هناكردقملا ؤسنعباوج اذه هبسأبالامن هناف_عهللاقبالف (اف عال ركذام"(هلواش
 لوالاام مومعل «ذغل هلوانت ناوإ هرخآولا

 نعبائتحالا موزل هيلع هللاةج-ر ديا مث هدازدجاو+ ةيشاح فاك ةغالاال فرعلا ىلع ىبم لودسرلا مالكو اهلوقش

 اهناف ةيولوالا قيرطب رئاغصل

 ثالءاىلوا هكرتنوكيام فرعلا فوهذا 46 افرع ف .سأبالامظفل 6 هلواشالف ف ١
 لوان:ناوىا 6 هلوانتناو 9 دثرتعج راف سأبالظفل لامعتسا ليصفت تععسدق

 اذه تفرع دقو ررضْئا سأب هيفنسيل لالخلا ذا 4 غل 8 لالطللا سأبال طل
 لخد.ف:صملاظفل نم امازتناوا ءادتا لوقب اضيا فيعضلا ريقفلا اذهو+افن ا!لوقلا |

 هقءلامهنالاولافتشالانآل لالللوضفو تاهبشلا ةذوخلألا تال 1
 ةمالسلاو نمالاف ىوهلادرمتو اهئايغفطوسفنلا هرمشل مارطاىلا هبحاصرخي ايرا

 تايثال كت ةهبشلانا تمعمدقو ثيدملان وعم وه اكمارطاىلا رحيالثاهنع بنما

 راوصالا | ىلا اهناون ىلا ثردكلا م مهفيسو تابوقعلا درل ىنكت ام تادابعلا

 ٍديصلا تاسدك الآ نا نم لق ىح ةرعش د 0 در#ل حابملا ىلع

 عل © م خوف لكؤياالف
 ىوقتلاف راغصلا باتجا موزل ىلع رخآ ىلقن ليلد اذه (طسو يع ىلاعتهللا

 نوء2ىلع راكذالاةزامالوا مامْهالا دب زملاما ديك أتلا « نيب لاللانا لوشن 9

 ةسياقموا ةلالدوا ةراشاوا ةرابع هسنجوا هعون. هلوسرو هللا صن مكحلا

 ةلدالا ضراعال ةمركلاو للا نيب «تاهبتشم امهنب وي كلذك #نيبما راو

 لاوقا فلامتأ و تاياورلا بذاحتلو نياصا نيب اهعوةواو ىتاسملا محازتو

 نواف 6# سانلا ك نهلعبال 88 نيفرطلا دحاىف مجرمالو اضيا نيدتهجلا

 ليلقلا ذا ريثكلاب ديق ةلالدالا ضراعتو :صنلا ءافخ و نم ةقاسلا تاهطاك

 توبثو ةفين> ىباك فةوثلا توبثل ركح لك ميال دهتحم لك لب اهلعي دهتجلاك |]
 اعطق ربا ديد لك نأ لاك نأ 0 هتهاقذ ىلع مجحا نم ثالاك ىرداال ||

 داروا لكلا نع وع رم ظذلف ًاطدلا لقح هجوىلء انظلب ةيداهتجا لكف

 ءاهتنا داقملا اهلعب ءادت ا دهت :ه4ااهلع اذا هنا لكشب الف مالسلاو ةالصلا هلع ىنلاريغ

 تاهبشلا ىطامطىف فلتخا انهليق هبتشم قبالف انيب اهنم لكن 5 مزايف

 لوح ىعرب ىارلاك ليادب لالح ليقو هضرعو هنيدلأربتسا هلوقل مارح ليقف

 ثيدهل ادوصقم ماه ىلا ةبسنلاب لم أت هيفف ىهتناةردكفلا ىفاكفقولاب ليق و هرخا ىلا ىلا

ا هع ء ىلاءتهّللا ىض رريشب ن:نامعتلان
 ىل هللا ل وس رت دع“ لات هل

 ند ريد

 «مخ) هلوشب امهنأ زومرملا لسمو ى راضلا يرخ هلوقب تاهبشلا نم تسيلمارح

 0 لوس 6-0 هيلع ىلاعت هللا ىل < هللا ل وسر تدع* لاق هنأ سوك منام 12و 4 :ع ىلاعتهللا ىذر ريشب نب نامعنلا نو

 اماتها هتازنم لئاسلا ريغ
 نا) هنتلزنه ركنللاريغوا

 «نيب)لحاامىا(لالحلا
 فضال هتيلح رهاظ ىا

 وا اهيلع صن درو ناب
 اهيضتقي لصانم جر
 مكل قلخ ىلاعت هلوقك

 ناف اعيج- ضرالاىفام

 لصاناهنم مف عفنال ماللا

 نوكيناالا لاا ءايشالا

 6 مارملاو ) عنام همث

 فاطعو (نيب ) بصنلاب
 لماء ىل وه« ىلع نيل و وعم

 كلذو اقافتا ٌرراحدحاو

 دورول هتمرح تحئكوام

 ١ شحاوفلاك هل صن

 لصا نم هد ركل جرح

 لك مالسلا هيلع هلوقك
 لك ليقف مارح ركبسم
 هنمو ل_قعلاب بعلبام

 للك قاكشال ناحدلا

 هلع م لوا ذنا هل كرا

 لوطيلاح هنم هلل صح
 بسح ىلع سوق و

 اهي رح ىف تفلادق و جا نم

 تيع“زجوم ول وطم نيفل ؤم

 كاردالاىوذ ةفحت ىناثلا

 مارك اول الأ | نيب ى'ا(امهن دب و )ب هاوملاو فقاوملاح سلا ىف 5 هدن ء (ىن ه ةهرر فقودعجا رفالابنتلا لوا

 نيمدقنملانيم«قلا دا نم دعينا ز< لنيهج وتاذاهن وكلفا مهم لك دارفال اهتكراشم و نيلصنيباهعوفول (تاهبتشم)

 فراعلا ىلعاههابةثامدع)س انلا ىلع هلوشب تاهبتشم ديش لو ةفص ةل#ب او نيترامالا ض راها (سالا نهريثك نولنالال

 ضراعت ىف فاتخا وكرنلا عر ولافدةف ناف هيضتة1نيعو ل لا دهتمي ةلزانلا م كح هابتشا دنع هنال دهتحلا تحلو

 درصفلا ىفاكفقونلابلبق و« خلا ى هال وح ىعرب ىجارلاكل يلد, لالح لل قو ا ًاريتساهلوقل ءارح ليقف تاهبشلا



 رسعلا مذلا نم «(هنيدل) ةءاربلا لصح ىا »ع ريتا )2 اهنع هك طظفحو (تاهبشلا) بنتجا ىأ (قنا نبل

 الاخ ا ىلع لحلا اتالطا ةبوقعلا نم هندبوىا سفنلا ض رعلا نم دارملا ليقو * هبف سانلاعوقو نم (هضعو)
 هباكترا هسفن ىلع لهس نم نالوا مالا سف ىف امارح نك امر اهنال (ماركلاىف عقو تاهشلاق عقو نمو)

 لوصمل اهنع بانةجالا موزل رهظف نيقيب ده م مارح اهنالتاعشلاقوف ىتاغصلاو تاهشلا قنا نم هص ععو

 هجاوخ ةيشاح ىفاكىوقتلا
 كلذَف ناك املو هداز

 تلذ داتا "انطون
 قال ئذلا ةيودلا
 و>ىعر ىعارلاك )لاقف
 فوذحم ًادتبمريخ ( ىجلا
 ىعرب نم لاك هلاخ ىا

 ىجام وه جا لوح

 عنم وب اودلل ضرالا نم

 مضب (كشوب) ريغلا نم
 ىا نيفشلا 0-1 ءايلا

 مك نارا ترغنو عتابي
 هيأ علرب هحح-ىفو (هيف
 وأ ةظفاحلا ف“ هلحابتتل

 ىنعي ىناملا ىلع هنأرج

 ىارلاب قفاكملا هيث

 ماعئالاب ةعمبأ سفنلاو

 ىخ الوحام تاردخلاو

 نوكيف ىتخلاب مراحاو
 رادتعاب امولعم اميشن

 رابتعاب اليثمو هيفرط

 هجاوخةيشاحىفاكدهجو
 ماللا فيفختب (الأ) .داز
 اهب جب حاتفةسا ةادا

 ررظعل اه دعبام ىلع هيبذتال

 (ىج كاله لكل ناو)

6) 

 ىعرشلا رطملا نم # هندل 8 ىربتلا بلط # ًاريتسا ت تاهبشلا قتا نف 8

 تاهيشلاىف عقونمو © ةبوقعلا نم هنديوا هيف سانلا عوقونم 5 هض عو 2

 نكل ماركا ىف عّمب نا نمأيالوا امارح هلعفام نوكينا لاقحال © مارا ىف عقو

 ناو لالللا ىف عقبتاهبشلا ىف عقو نم ضعبناك شالو ةءاك ةبجوم هرهاظنا لكشب

 حرش ىف لاق«لاقحالا عمدجال و لامتحا لب ةمولعم تسيلاهنا كش الف ىف زجلا بامالا ديرا

 كلا اذهىف اهجاردلا بحي ىعطق لصات حت ةجردنملاة ن ونظملا تاي زللا نا فقاوملا
 لقعلا نافم وع-*ماعطلا اذه نا نظي مث هءانتجا بج موع#* لك ناناسنالا ف رعينا لثم

 تاهبشلاب تبنت اب وقعلاءر دك تام رم احييولتلا

 هيفعش نا كشولقو ءافملا نه هيفام ئعال وتاهبشلا عوق و ىف دوعتنم ىنعملاليقو

 قال ءافخ هيفاضياو مازحا رساجنىلا ايعاد نوكي ةهبشلا ىلع رساجملاليقو
 تاهبشلا بنجن ىلع ثيدحلالد اذا هنال ردقلا اذ_هنء جر لادتسالا هجومت +

 نع ارارمتمءماضنا و+هنأذ ةجابجوب

 . ىلع انمالك لوب نا مصخلانكل ةريبكلاكامطق ةريغص نوكيام بنجت ىلع ىلواف
 ةمرحلا نع بانتجالا لدبالذ رئابكلا بانتجادنع ةرفكم رراغصلان وك ميلست

 لعجب ناآلا ريدقتلا اذهىلع ةرفكم ىهذا ةريغصلا نع بانتجالاىلع الاقحاواو

 ماللا عم عما هغيصي هيلع ناعتسيو ةريغصلاو ةريبكلا لق امىلع ةماع تاهبثلا

 ىعارلاك هه لاقف سوسملا هيبتا عذ وتسا امي 0 ءافخ عون هيف ناكانو

 صر ن ف ىجام وه ىلا لوح عرب نك نا هلاحىا 3 ىخلالو> تر

 ىلا ىفىا » هيف عشب نا 2 برنو عرس ةوعلا ريدك * كشوب 2 ريغلا هنم عنم و

 تابتشملاو ماعنالاب ةععلا سفنلا وىعارلاب فلكملادبش ىثحملا نعدنم هتيشام لكأتو
 'رابتعاباليثمو هيفرط رابتعاب امولعم اهبشت نوكيف ىخلاب ماعلا و ىهلا لوحامم

 » كال» لكلناو ب اهدعبام مظعل هى حج حاتتفا فرح 4 الأ #3 ىهتنا ههجو

 #2 همراحم هللاىج ناوالأ ا لا نم ني 4« ىج # كولمان ه ماللارسكب
 'براشالنا ىف اهلخاد بقاعي هجوىلع اهف لخاد لك نم اهيمح ىصاعملا ىا

 ل ةعطق ©« ةغض» دملاىف ناوالأ © اهيف عقب الثا اضيا اهبرقبامو اهيضفلم

 (اذاو) لوخدنم عن كلملاوفانيتسالل واوااو اذهقةحاو هينا لاق هناك الأي هيلع لولدملا هيبنتلا ىلع فطع
 بأ ثم .>- نم ىَجاب اههعش كد د وقعلا قص“ هلخاد نأ ىصاعملاعاونا (همراحم هللا ىجح ناوالأ) هيلع بفاعيو ءاج

 الا . نم ةعطقى ه (ةغضم دس! اىفناوالأ) حاضيالاو فرعا ةدايزل ا ةلوقهملا ىتاعملا لمي

 ”ةامتالاو لامعالاب 6 هلك د سلا لص ١ نافرعلاو ناميالاب اهمضنم محدفا ماللا حفف (تداص اذا) غضمامردق

لسو هريعا اهنال 6# هلك د سلا حلص وه مضلاب وا جتفلاب مث تولص اذا عضءامردق
 | هتاط
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 دك



1 

 نايصعلا ور وجب( هلكد جلا دسف)) لهطاوكذلاو دوع ءجابىاةناورال ةيارداههككزوحو نيسلا حتفب(تدسفاذاؤإل

 عيل اياعرلا ةلزنع 2 اوما 0 اسو هطسوقف دعاق ىهوةنب دماك دسإلا وكالللا ةلزتع باقلا نا ىف عل (باقلاى هوالأ)

 حالصل بيس هحالص و تاىهأاو رومالا م هانههحالصابلاغتشالاف كالذك مالا ناك اذافهيهاونو هماواىف هلت اعظم

 دوادوبا لاق * راسك اسس ار هدازهجاوخ هي مو الهع ةيشاح ىفاك اندلا ل وام ىفاك ع اضعالا راس

1 
 4 ىعع 0 باقلا 3 0 0 ىهوالأ : تاع تح تأ را تاكل أ

 هال اف دعا ال حا را قل كلل تاع 1 را 52 5 ا دفا
 لالالا لك اذاب اراعمانيب لالحلا هلوق هببقع ىوانملانع لبق تامهلا ,ظعانم
 ىعرشلا ف ىعرم ىوغالا ىدملا اضياو 9: هلظنو هيسقت هبشلاو هحلصنو روث
 ىلواةياعرلاف لحئرااك زئاحالد١ ةيسانمالب لقنلا ذا ابجاو نكيملناو نمل ا

 ىنهلاوه ىذلا # ةنايصلا طرفو 98 ةبسانللقنلاب ةراثو صيصختاب ةراتليق |
 رابكلاك # اضيا تاهبثلاو رئاغصلانع بانتجالا ىضتَشب 88 ىوقتلل ىوغللا |

 دارملال عل .رئايكلاو راغصلا نع باتتجالابف اهطرفاماو ةنايضلا لشاب نال
 رهاظفالاو ىرورضلا مانلا ءاضتقالاال هتعصو لاقتنالا ةيسانموه ءاضتقالانم |

 ةبلغل## نامزلا اذهىف نكمال تاهبشلا عبجب نع زارتحالا نكل ف نيهجو نم عنملا

 قا مسوديلع ىلاعت هللاىبص ىنلالاق اهنع كتل اؤطلعاو لهجلاعويشل تاهبشلا |

 اذك مارخ نمما لالحنمأ لاملابستك ا نبانم لجرلا ىلاال نامز سانلاىلك |
 « ىلاعت هللا ءاشنا له ثلاثلابابلا ىناثىف * ”ى<سام ىلع ف ى راضلانع ىور

 رجا ىلع ضباقلاك هنيدىلع مف كيلا نامز سال ىلع ىتأيثيدلا فو

 * مارملانم ةبرقلاةهبشلاادعام 8 ىوقتلاف بانتجالا موزانم ه# جرف و |

 معجرت لوصالا ىف ررقدقو مالكهيفنكل ايواسنامو اجار لملابناجنوكياموهو

 نال 9 لمأتف ىفانلا ىلع تبث ناعجر اضياهيف مت بدنلا ىلعو ةحابالا ىلع رظملا

 لاق دقو اهع_سوالا اسفن فاكرالذا © ةقاطلا ردقب ق# ىلاعت هللاىلا « ةعاطلا |

 هلثمىف اولاقام ىتأي نكل جب رخ نه ٠ نيدلا ىف م يلع“ لدجامو متءطتساام هلللا اوقتاف |

 ضعبلا نعت نحتلا مزلاذاف لكلا ىلع مادقالا دي لكلانع بنميلا مزايال هلا |
 لا لوهجلا نع بانتحالاف“الاو معينا نف ائيع» ضعبلا كلذ ناك اذاف مادقالاو ا

 كالذناو ضعبلا نع ضعبلا زيعاهبةطباض ىضتشهب واست ونيف رطلادحا ةبلغب با واو |

 نيفلتت“ اسيل ةمرحلاو لملاو لاو>الاو نامزالاو صاخثالا فالتخاب فتلخي |

 دهتملا فالتخا رمضيالو ريغلاب ةربعالو دهتحلاب وه امتا ثالذ رابتعازا قحلاو'

 مارللاىفلخاد تابجاولا كرف 46 امب رح هوركمومارح لك بانتجاموزانيعتف ف ا

 0 ا اسلا 6 كح دسإبا دض زف ةرابلاو ةالضلب تلا 6 تدق

 نيدلا رادم الع ىلا

 ىدلإ (اشضتاو ) ىهتا
 ىعمز ظفا © ىوغللا

 ىعرشلا ) ىنعلا ( ىف
 ناكمالا ةدم ىا( نكماام

 ةرادو صيصخلاب ةران

 ىعل لفقتنلاب

 لولدلا(ةنايصلاطرفو)

 بانتجالا ىذتشب )ىوقاال
 تاييشلاو .ناغصلا نع
 قانث اهلخادف ( اضيا
 لصحت النا مزاف ىوقتلا

 نع بانتجالاب الا ىوقتلا

 رابكلا بونذلا عج
 تاككلاو راشكملار

 ىا 4( راحل ا نكل )

 عيجج نع 7 ةدعاللا

 اذهىف نكمال تاهبشلا
 ليلا ةظكلتا نانا
 دنع فوقولا مدعو

 العايدي |
 .٠

 ايدلا بل و علا ىذتقم

 هيلع ىلاعت هللاىبصلاقو
 كامو شفا لع سو

 ءا نم ل-جرلا لاببال
 لالح نمأ لاملابستكاا

 ىراخضلاءاورمارح نمما

 هللاءاشْنا "نسا 12)

 ثلاثلا ننايلاف ( ىلاعت
 ةبرقلاةه.ثلاادعام) بكت م( جب رخا) كالذل (3) ردا ىلع ضب ا قلاكنب د ىلع ىهمذ كاسقسملا نام ز سانلا ىلع ىتأأي ثيداحا :

 هناحانال وا( هع اطلانال )هيلا ةجاهلاة رو رض ةيامدلىوقتلا نع الذ باك: رابعب رح ذافامف ةم رااليل ةوقا( مارا

 اضياما رح هناف(امب رحم وركمو مارح لكبا::جاموزل) اهفص ولكل يصل (نيعتف) سينحت ةعاطلا نيب و هنبب (ةقاطلا ردشب



 ركملافلخاد ادع رذعالب ةدك وا ننسلا كرتومارملا فلخادتابجاولاو ضئارفلاك ريف هلبق اع هتنر تلزنناو

 ىدنعام روك ذا ىا اذهل كاذالا امرشايقتم نوكيالف «ىوقتلا قةحىفإب هدازدجاوخ ةيشاح ىفاك امب رحن

 ًايتحالا نم هيفامل هتوق ىف مالك الوالءا باوص وهأ (ىلاعت هللادنع رعلاو) هلوش هذخأم نيبو ىبر ضيف نم

 حج ىراخلا «اهيرام ىف 4 ثلاثلاعونلا ريهح ىورخالا كالهلابابسانمىه ىتلاماثالا ةلخادم نع دعابتلاو

 ىلا لاك ف ىذا ةقلعتملا عاونالا نم هي مع ثلاثلا عونلا ىا هلامعتساو *ىثلا نايرجل# وهو ىرحملا

 ىهو ىوقتلااهيف ىرحي
 «لعا) ةيآلا ءاضعالا

 ةقيرطلا ىف كلاسلا اهيا

 نا ) ةرخآلل بلاطلاو

 مدنا فرعملا(ىوقتلا
 بانتجابالا ل صح ال اور ش

 هل< ملام ىا 6 تاركتملا
 مراخلا عيجج ند عرلا

 قارغت_سالل فيرعتلاف
 نم © اهنع ىهنلاو )

 هجو ىلع تاهوركملا

 «تافورعملانايناو)ميرحتلا
 ةيعرشلا تابجاولا ىا

 بودنا' اهب رومالاو)

 روهأملا كؤذا) ةنسلاو

 ابجاووا اضرف ( هب

 هكرات 6 هب قعسام )
 هنع هزنتلاف ( ةبوقعلا )

 امرش ىوقتلا ةقيقح نم

 ىلا 6 ردابتملا نكلو )
 نمىا (اهنم) ناهذالا

 بونذلا نمو ) ىوقتلا

 ظفال 6 عاملا لوا ىف

 بونذلا اهم لكح

 ةرهاظلا (تايدوجولا)

 برشو انزلاك ) نايعال
 يلم ةروصب جراما ىف اهروصت مدعل ةدهاشملا ريغ ىنعي ( تايمدعلا ) بونذلا ال رجلا

 َ قحال## ىوقتلا ققحن ىف هام رك هوركملا ف لخاداد_عرذعالب ةدكؤملا ننسلا لراو ليق

 كا كك جار مسا لصعتاما ةوقلا لوقا دوما هدرا ا "آلا

 ىتايساك هه رابكلا نم دعي ملا ذلف كلذ و وهي موصلا وةالصلا كرت لثهتايمدعلا هي ْ

 ا تاهشلا وح تانتحاافن آررقدق و ىوقنلا ىف هءانتجا مزايال ركذاما دعامنا ىف يب رمد هنأ

 ا” اا | 0 ردكم اضيا تفرع تناو هيلا ءاضفا هل هنكل امارح نوكيألامو
 ا كا مارا ىف مومتلا ةدارانم ديالف ىوقتلاىف ه.انتجا مزلبامم تاحاملا لاغتشاو

 | موز و نم روكذملا # اذه 8 ةهاركلا اذكو الاتحاولو ءاضفالابوا تاذلابام

 ا أ لبق ناف «ىدنعام## اهو و مرحلا ىلا ىذشامو تاهبشلاو رراغصلا باذتجا

 ا 2-5 بصنموهو ثيداحالان م ركذامت م كلا اذه لث» جارخت“ا ركذام 0

 سايقلانا ميجن نبا لئاسر ضعب نع ل خيلبأا لوقلا نع لبق ضرّةنا دقو

 ام < ةلسع لدم سيش نأ اه دعب دحال سلف عطقنم 4 امعبرالادعي

 [| كلذرهن زوحيو اههومحتوا احرصوا ارسقم هنوكل صوصنلا ضعب ىتاعم هيقفلا

 | لاق« هللادنع [علاوؤي دهتجلان ىلكل صا تحن هلوخديوا دهتجلا دعاوق ضعب
 | قباسلا لوقلا ةناتم مدع دنع كالذ لثمزا هيشاوح ضعبىف ىلح ندح لوألا

 ةلخا دم نع 0 طايتحالا نم هيفامل هتوقىف مالك الو انه لبق دقو هنقاثوو

 . ريغال هليلد نم

 ا سه ثلاثلا عوأ لا كَ

 1 0 ئوقلا نإ معا 00 ىوقتلا اهيف 0 ىتلا ءا_ضعالا ا 7 ا اع ىف 2

 | بانتجابالا لصحتال © ع رشثلا تابطاخمىفهلاراصي ىذلا ىعرسشلا ىنءملاب رهاظلا

 ا ىميرحتلا هوركملاب كلذ صخ # اهنع 0 ايعطق اعيج 7 ما

 ْ اقالخاو اداقتعأ » تافورعملا ناناو #3 عيمجلا كالذ معا نييلوصالا دنع نكل

 ١ ةلعلا فطعليبقنم ها رومأملا و# كرتلاو لعفلا عت ىنعملا اذع ىوقتلاذا العو

 ا هب. قحتسا امن هيرومأملا كزتذا 9 لوالاك تافورءلل ببس :ىمالا ذا لولعملا ىلع

 46 اهنم ردابتملا نكلو 98 ىوقتلا نه هكّرف ةبوقعلا هب قحتلام لكو هيةبوقعلا

 ىنزلاك تايدوجولا# قالطالا دنع «عامسلا لواىف بونذلا نمو# ىوقتلا نم

 ْ رفكيولوبلاك ةظلغم ةساحن سمو اهنيعل مارحاهريثكو اهليلقناف ه6 رخلا برشو
 7 وثذلا يال قي زجل اهبذ رثؤيال و ركسنااهريغبراشو ركسن لنا واه. راشد واهل كتسم

 .(عم)
 هز يد.لا تنذلا دعب ملاذلف مو_ضلا رو كلر ( وز اننهن هيشنلا تاودا نبد رياغ 6« ةالصلا كرت لثم ) رصبلاب

 ْ] نهذلاىلا هردابت مدعل ( رئابكلا



 ناعالاو رفكلا نيب نا اهضعب ىف ىتحهباقع ظاغ'اةدراولا هيا زله> رابخالل ( رئابكلاربكا نم هنوك عم ل
 نال 6 تايمدعلا مث الصفم تايدوجولا رك ذنلف رئابكلا ربكا نم هنوك عم ©

 4 ال © اهعد_هث بسانق تايدوجولا وه ناك اذا قالطالا دنع ردابتملا

 اهنافىل والاك اب ءانتعالا ةوقمدعلوا اهتالباقمنم اضيا تايمدعا) ليصفتلا ماهفنال

 ةياثلا ندو تاذلاب اهتاوذ ىلا ىف ىلوالا نه دوصقملا ناو ةبسنلاب ةيدا رطتسالاك

 «لوالاوال واه ديلا ولج رلاك «نيعموضعب صوصخماما ركنملا لوقنف هي ةطساولاب

 رهاظلاك ثالذ نم رك ١ نوكي بلاغلا ريغىفو ةينامث بلاغلا ىف ولي نيعم صتخام

 صتخال ايف اهانجردا انكل ةلبقلاك بلاغلا ريغو تايهنلا ف هب مرحم لج ىف

 عدوملا ىربونصلا ما ىف ةخوفنملا ةيناحورلا ةفيطللا وه باق نيعموضعب

 ةوقانه دارا «نذاو# ناسنالا نم ناع-لا ردصلا فيوجن نه راسيلا بناج ىف
 لوضو قررطب تاودالا اه كردي خاوصلا رءقمف شورفملا تصعلاف عدا

 نيتبصعلا فةعدوم ةوق دا رماود# نيعو خاعصلا ىلا توصلاة رفيكب فيكتملا ءاوهلا

 ءاوضالا اهم كردي نينيعلا ىلا نايدأتتف ناقريفتمث غامدلا ىف نايقالت' نيتللا نيتفوملا

 ه«ناسلو 9 كلذ ريغو مجبقلا و نسللاو تاكرللاو رداقملاو لاكشالاو ناولالاو

 فوللا نم جراخلا ءاوهلا عرب ىذلا مفلاب لصتملا مرإاىف ةعدوملا ةوقلا دارملا

 فرصت::/فورعملا وضعلاىف ةعدوملا ةوقلا داراا ديوب فورملا روصدهنم رهظنف

 ندبلاىف ميسقتو ءاذغلا طل نطابلاىف ةعدوملا ةوقلا وه «نطب وو اهب نكم ايف
 عاجلا لوصال كلذ ىف ةعدوملا ةوقلا دارملاو ةأرلاو لجرلا ةلآوهو «جرفو#

 هذها لخدالو هوحنو ىثلأ فورعملا وضعلاىف ةعدوملا ةوقلا دارلا #لجرو#

 ءاضعالا ىوقاهيف ةدمعلاف اهيف ةثينملا ىوقلا نودنم بونذلا ٍباَرَقاىف ءاضعالا

 ظفح نا تايقايلا ثالت ىلا تاينافلا هذه نه 6 ثالاسلا ىلعذ ءاضعالا سفناال

 ظفملاكلذ ىلع موديو اهوضع نماهرودص روصت «ةيصعم لكنم وضع لك

 عفتريف ةلوبحم ةعيبط نوكي نا ىلا بلقاا ىف ة“ار ةيفك هيذكلم هلنوكي تح

 ىلا نيملاصلا ةجردىلا قري و ه6 نيقاملا كا سىفؤ» ماظن هي طريف 9 نيبلا نهفلكتلا

 ءادهشلا ونيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللاعنا نيذلاعم كاوا ةراشابهيلا راشيزا

 نونزحي مهالو هيلع فوخال نيذلا هللاءاياوا ةرمزنم ذئنيح هنوكل نيملاضلاو

 ةفوصلا ةداسلا تلق ناف * مهن“ وهف اموق هيشا نمو مه ههنشو مهذب هب 5

 ةماقتسالاب سهالا ماكحاو اناث لعلاب لمعلا ماكحاو الوا معلا نم انهدال اولاق

 روءالا هذه نه دلوت ضعب اهضعب دضاعتو روءالاهذه تعقجا اذاف اثلاث

 دو_جوالف ىوقنلاب دلولا اذه ىع“و اهبولق ةرمثو اه: وه حلاص دلو

 قلطم ةيافك فنصاا مالك ن٠ موهفملاو ةثالثلا هذه داقعاب الا ىوقتلل

 فرت نطفتلا قح مدقت ام تنطش اذا تلق« اهصاع» نع ءاضعالا ةناحم

 ةمت اه را ىوقالا نا مثءاما زنلا هضعلو نوضت هدجول و ةهاط ٠ ثتالذ ضعد لوصح

 ثيدلحا ة را ةكصلا كلر

 تودللل < رك ذل زب

 هماع دعب ىأ (مالصفم)

 ارك د (تايمدعلا) ركذ

 ( ركللا لوقف الن )

 اعرد هلع ىهنملا ىا

 و-ضعب صوصخاما )

 وهو ناكل نم ا( نوم

 رار هلا نوكأ

 و_ضعب صوصخلا ىا
 ىو «ةيامث تلاغلا ىف(

 ى اكيلت اعأو تاؤهنلا

 ةيصعمان وكي دقذا ب لاغلا

 نكلو اهو و ةليقلاب

 صتخال اق اهانجردا

 وهو ىهتا نيعم وضعب

 نذاوبلقإ ءاضعا ةيئامث

 نطبو ديو ناسلونيعو

 مسقلاو (لجرو جرفو
 نوكف نديلا قاب الا

 ءا_ضعا 0 عومجلا

 قيرطف (كالاسلا ىلءذ)
 ةرخ دلل تلاظلاو قل

 هدب نم هيلع نعبا

 (ةيصعم لكنم) ةياضعا و

 ىتحرل 4 موشن ةعرجو

 لظ_ؤاحا كك ( نوكي

 ةفيك ىأ 4( ةكلم هل )

 ( طرف )باةلاىفةمار
 كالمىف) ذئذرح مظناب ىا

 فوخال نذلا نبااصلا ةحرد ىلا قّرسو ( نيقتملا



 هلا سفنلاىلا فاضه َهقرقأ ا ىف ناكناو ءاضعالا هذهىلا ركنملا ةفاضاو مهلعف هلعفل نوثزحي رهالو مهلع

 مست زاحم اهلا لعفلا ةفاضاف الدو حورلا سيساوج ءاضعالا هذه ضعي نال ندبال ب حورلا

 ات (فانصا ةعئرل رك ذ (نم) انلقارفال ىا (دالف) رك ذام ىلع صالا نك اذاو طبضا ١ مرش و كاردالل

 -ه لوالا ف:صاا زهد اهبانتجال ىوقتلا ققحتىف اهيلا

 رهو ةفااعجج ةزمكا دع (هنافاو) همادخ قاولاو عاطم كال٠«وهذا تايرقلا مظعاو تامهملا ها نم هحالصانأ

 هي مما (هحالصنا) هللالها قيرطىف كلاسلااهبا «يعا) ةيلبلا

 (كل٠«)بلقلا ىا(وهذا

 6 عاطم زب ماللا سكي
 ندبلا ملقا ىفدسملا قابل

 هفلاخيال ( ركحلا ذفان)
 عءاضعالاو ) هنم “ىث

 ةمادبلا ءازجالا اهيدارملا

 (هلمدخو) هل(ةيعر)
 اذلف ١ همام ليص#ىف

 ىلاعتدللا ىلص هللا لور لاق
 ربخ ىف مدقنأك (-وديلع

 ى ناوالأ ) نيمحتلا
 (ةيذالا دست دخلا
 ىلع هعف رز وج اس رق راملا

 ةكودح [ذتنم+ةريبخ اهنا
 انآ ةيدللا اذه عا
 ا فود رع اندم
 ديضؤو هلع تركنا

 تمحلصا ذاوه ثيدحلا مت

 تدسف اذاو دسللا لص

 ىهوالا هلك دسملا دسق

 ةدكل الف ت2 للعلا
 ةقرعملاب نمحرل هننز 2 3 3 َْن - ول ب نارف : ل كول دش باقلا نأ هبلقت 00 لادن زانضعلا هند كر الك ا ال ا

 (هحالصاو) ىلإ نج-رلا عباص ا نم 0سم ولا تواكو مالاس || هيلع لاق هنايلغو ردقلا نم القت

 ماعمو اس صاخلا نمؤملا فوج ىف قاخ ىللاعت هللانا ىورو « ف ءاشن فيك 4 اهب :ج-رلا ران نءنب رثا نيب

 1 «مالسلا هيلع مهريغال و 0 لي اَرَحب هيلا لكوب مو 0 بابلاقلغا مث ايلق

 .كسمو ىرظن ع

 ةيئملا ةيلبلا ىا «هتافاوإل بلقلا نم ةرداصلا تاركتملا 6 2

 عاف يق ةرع* ن

 سو هيلع ىلاعت هللا لص لاقو * ةاكشملا ف أك ةفرعاأب نج رلا نيز ةيصعم اب هن دب ناط. تل ثولالكو نا رفغلاب هنطاب

 ايلا مها نم 0 ةيفصتو تاقلا حال_صا نا معف فيرشثلا هبلق ىلا راشاو تاره ثالث انههنم ىوقتلا

 تابوثاا ريك او تابرقلا ,ظعاو

 اردنا همدق (باقلا تاركتم ف ) ةعستلا فانصالا ند

 'ىثلك نم مها ) هتافآو هتاركتم نم

 ”هلوَس ب رلعلا ىلا بغرب ةران ىهلالا باتكلاىرت ةماقتسالاو لمعلاو ملانم دلو

 بغرب ةرانوتاحرد رملااوتوانيذلاو العىدز ىبرلقو طسقلاب امعئاَق علا اولواو

 مقتساف هلوقب ةماقتسالا ىلاةرانو تاملاصلا اولعواونمآ نيذلانا هل وهب لمعلا ىلا

 لمجال: ربعالذا ىوقتلا ىلا بيغرثكلذ لكو اوماقتسامث هللاان راولاق نيذلا نات ماك

 ةليضفلافةدودممقسافلا ىوقت ودم ودعم لهامدلا ىوةتفةماقتسا الب امهأةربعال و ع الب

 انا1 ٠ ( دف وةماقتسالا اهلكشاو ةلكشم روءاءذهو ةماقتسالاو لمعلاو رعلا ىف

 هلوقدارملا دوه ةروسىتتبيشلاق ثرح اهتوعص واهندش ىلع سو هيلع ىلا«تهللا ىلص

 | زذدغالت اي اولو دجوولف كرئالبلمعلا ورعلامايقماود ةماقتسالا وت سماك رقتساف

 ةسْجخلا ماسقالا نايبل# فانصاةعست نهد, الف# زوهرلا لح ىفاذك ةماقتسالا تفننا

 0 د لوالا فنصلا 0

 بلقلا ىا #* وهذا ”ىش لك نم مها 8 بلقلا ىا * هحالص نا عا ف هيلع

 ندبلا ميلاقا ىف ءاضعالا لكم ماىلا داقنيو عيطب # عاطم قه ماللا سكب هي كلم

 ديدشلاب# مدخو وه هلةعبات ه««ةيعر ءاضعالاو 98 فرصتلاو هك مكمل اذفانإو هنال

 ةغضم دسملاىف ناوالأ سو هيلعىلاعتهللاىلص هللال وسر لاق اذلف هل مداخ عج

 ملص نوليص اذا فلسام ثيدحلاوا ثيدخلاوه ىا ليقو ثيداا لك ثيدحلا
 ىور ةاكثملا نع ليق بلقلا ىهو الأ هلكد_سللا دس تدسف اذاو هلكدسلا

 حاتفملا كسماو بابلاقلغا مئابلق هاعمو اتبب صل لا نمؤما فوج ىف قلخ ىللاعت هللانا

 عضومو ىتنيزخ اذه ىلاعت هللا لاقو !ه*ريغالو ليئاكبمالو لّيياربج هءلكوب ملو
 للص | نايصعلابهرهاظ نم دبعلاهدسفا الك نك اسلا معو نكسملا منف ىتف رعم نكسهو ىرظن

 قنيزخ
 نءىلوملا هدكصا نايصعلاب هرهاظ نم دبعلا هدسفااثك نكاسلا منو نكسملا



 ( هيلحنو ) اعرشش ةمومذملا ىا (ةيمفذلا فاصوالا نع ) هدب 2 ىأ هعمل ) هلق مهالا )َ 0

 (دالن) محمولاع ولاعم بيطالنا مدقتامل اهلبقام هدب ركن دع ىا 00-15- ( ةد.يخلافاصوالاب ) هنيبزأ ىا ةلمهلاب

 قال_خالا بيذهت لاش و #« ةممذلا فاصوالا نع هتيلحت هحالصاو

 نيعست نم ديالف ةديخلا فاصوالاب 88 هنيبزت ىا فيسلا ىلح نم « هتيلحتو 4

 ةيلاجالا ةفرعملا ةيافك مدعل هيلا جتحا امنا « قلدللا ريسفت ىف لوالا ممسقلا

 لوبق ىلع نيعل ماعم ليصفت نالوا هيلع هنا اعلا ةدايزل قالا ماكحا رك ىف .

 ,مكحملا ديفا تابيلوالاك هيلع ليلد ةماقا ىلا جايتحا الب هماكحا ضعب |
 ضعب ايروسذ نوكحي دق مكمللا ناو نيفرطلا روصت درجت ىرورضلا |[

 زوجيو ماللاو ءاملنأ مضي قلحدلا ظفل مث رخآ ناونع ضءبب ايرظنو ناونعلا |

 دحاو ىنءمي لصالا ىف مضلاو محفلاب قامللاو قلمللا بغارلا نع لقن اهناكسا ,

 مضلاو رسصيلاب ةكردملا روصلاو تاغّيهلاب مف صخ نكل برثلاو برسشلاك

 ويقل 2 هلصاو ا * ا نادو 2 ةريصبلاب ةكردملا اياهسلاو ىوقلاب ١

 ه6 لوالا ةلازا قيرطو 8 ةعمذلاو ةديجلا قالخالاىا *« حودهملاو مومذملاىلا'

 هتاطاعمو هتودا هما * هحالعو 2 تاحاعملاو تايسالا نم لازي قيرط ىأب ا 1

 تاملاعملا نه فلكت ةدايز ىلا جا.تعأ هتلازا بعص خمار ضرم وه ذا أ

 قامللا نوك ىلا ضعب بهذ ىتح تابكرملاو تادرفملا نم ةيودالاو ْ ا

 عنته ١

 مهدارم لمح نا قالا نكل ىلازغلا مالك عي ىف عقو اي ةفوصتملا ىلا ١

 هاصأ ةلازا عانتماو هلصأ ةيرورض مهدأ مع وا هقشو ةيعص ةلاز الا نى ىلع

 نر 7 هاا 0 ىصخمال نأ بيرق كاملا نم هم زاك الاو هرئاال

 فراعلاناو ليصفتلا ىلع ليلد لاسج-الا ناو باستكلا هإامحصبال ليصفتلا |!

 دعب دومحلا 6ىناثلا ليص#و #9 ةرافسلانم ريثك ديشالفالاو ةراشالا هةيفكا]

 هتوقهنو هتوص ظفح و هاركساو هلاوز مدعودحو امدعب هناشاو د مدعام 1

 لاعفالا اهنع ردصت 88سفنلا يف ةءار ةيفيك * ةكلم قالا لوقتف اضياالاجا

 نا انهه,هوتام عفدنيف هي رايتخالا ىالامعالاو لاوقالاو داقتعالانم © ةيناسفنلا

 مظتنيف دابعلالاعفاب قلعتيامنا فيلكتلاو لاعفاريغ ةيلبجر وءاتايفيكلا

 ةلازابو. ةدوم#ملا ليصحب فيلكتلا قلعت مدع مزيف ةيفيكلاب قاعتال فيلكتلاو |]

 لعف وه ىذلا هرثاىلعلب قالا سفنىلعسيل فيلكتلانا عافدنالادجو ةمومذملا

 ردصتامما اهناف دابعلااعفاك ىرارطضالا نع ىرايتخالارودص عنتعالو ىرايتخا

 لمأتلاو رظنلا ديدشتلاب « ةيورريغنم ةلوهسب #8 هلوق كالذ ةيرايتخاىلا ريشي

 ابر ورسذ

 تلد بسس دقو ديف د ةيودالاب هجارخال فئلكتلاف هحورخ+

 ةفا لكلا

3 
0 

 | هيلا بهذ ضعبل ادر نر نأ ىلع ةبوعصو سسع ريغ نه ىبهع دارما لعل

0 

 «لوالا مسقلا نيمسف نه
 6( قلما ريسفتىف )ب اهنم

 اهن وكسوماللا وءامللامضب

 ةمبطلاو ةيصمسلا دغللا ىف

 هلصاىا (هأشنمنامو)

 قللللا ىا ( هيسقتو )
 مومذملا ) نيعون (ىلا)
 (ةلازاقيرطو حودهلاو

 فل 14 كوالا ) قلقا

 6( هجالعو ) مومذملا
 ليص#والاج-ا) ءاودلاب
 حودملا ىآ ( ناكنلا

 ليصفلادمب (هاشاو)
 هلال ( هتعص ظفحو )

 هدض باهذا نمد وصقملا

 (اضيا الاجلا هتوقنو)

 هلبق اهف لاج-الاك ىا

 ( ةكلم قامللالوقنف )

 ةحمار ةيغيكو ةئهىا

 اهنع ردصت ) سفنلا ىف

 هان (ةياسفللا لاعفإلا
 ديزام ةداي زب سفنال

 ناك نا ىنعي (ةلوهس
 لامفالا اهنع رداصلا

 امرمثو القع ةلجلا

 اقلخ ةمهأ| تيعم ةلوهسب

 رداصلا ناك ناو ائس>ح

 تروم ىصبقلا لاعفالا اهنم

 ردصلملاىه ىتلا ةشهلا

 هنا انلق امماو ابن اقلخ

 نم ن ةخمار هده

 انوكس فاكب نه كلذكو هسفنىف كلذ تبثرملام ءاذ#ا هفلخ لاشال ةضراع ةلا روذنلا ىلع لاملا لذب ردهإ
 سكف متن: ( هيور ريغ نم ) ةيشاملا فاك ةخءار ةيفيك نكيملام محلا ةقلخ لاشبال ةيوروا دهب بضغلا دنع



 اا 1 الآل (هررقت نكمو) ةكلع هنوكل ضالاق ددرثو ركف ىلا جاشحا ريغن» ىنعي ةنصلا ددشتو
 ا 0000 0 0لإ ةكابلطب ىا ( هب عرشلا دورول ) لطابوهو ةدحالللا لوق اذهو قالا ريبغت نكمال ليقو
 دف رومالل 6 ةبرحتلا ) بابرا و ةكلملا ريبغت ناكماىلع (ءالقملا قافتاو ) قالخالا ن٠ اموت و ربكلاو

 ةالخالا ةلازاب فيلكتلا ناكلانكمت رييغتلا ع نكي لوا وضرع اهناللقعلا هلاهاوبقلهيلعلدبو نايعلاوه دهاشب ريغت

 : .فالا صحا : ةبرحلاو هيدتعما عاججالاة فلام هيفناكاو لاحلاب اذيلكت اهوكو دسملاو لْضااو ربكلا نم ةهعذلا
 01 00 01١ نك قالخالا ليدي نآ دعه: . وح حصالاو فراوملاف ركذو *”ىرورضلا لا
 لرب ا 0 ااا اا || مزجو لفالخا اوئيح

 | 6# هريبغت نكعيو قههلوق هيلا ريشياك فيلكتلاةدعاقو جرملا مدع ةظحالم دييقتلاةافو 0 ول
 ظ فلكت 4 7 عرقا هيرو د فلل 27 ركنا نملاق الخ هتلازاو هل د ىا 00 00 1

 || عرستلاهفلكاملكو مكقالخا اونس> ثيدحو تأ رخ الا ليص< فياكت وامهد>اةلازا 30 0 0

 ا قافناوؤو عضاوتلاو لذبلابمالاكو ركلاو لأ نع ىهنلاك ليدبتلاو رييغتل لباقف 00 و
 ان دقلل ىدخادب رحيتلاو هعوةو ىلع ةدهاش 02 رجل اوف ليدبتلا كلذ ناكما ىلع د 0 0 و 0-0

 1 اك اعطي اماو اعيرس اما ا ةيلقعلاب دهعج رثو ةيعرسشلاب همزلتف ةيعرسشلا ةحطاب فلاذحلا محا نا ىن ءيةعطقلا ةيناهربلا 00 ا
 ناححصالا و فراوعلا نعلن ةيعرسشلاب ةديؤملا ةيلقعلاب اذكف ةيلقعلابناو ةيردكل د نر

 نسحاف فر ىبدا لس
 | نع ه مزللا ل قنو م كقذلخا اونسح ثندا هيلع رودقفو نك الخلان

 أ راع نم ملا ىلاعتهلوقب مهضعب عتحاو اضيا عنملاهنم تمعسدقو ىلازغلا | نورد يالاقو .ى 3
 || ىفو كةةلخ نسحاف' كقلخ هللا نس>ادق ٌقرما كنا تيد ضعبو اهاسد نم باح ارايخا نوقلخت سانلانا

 أ[ هنع ىلاعت هللاىطر د 00 ثيدح ةيزيرغ هلالاقنم كسمتو ةيندللا بهاوملا || دعب نوريصي مث عبطلاب
 | ناسنالاعونىف ةلبج قلنا ىطرقلا نع 1 كفازرا مساك مكفالخا مكس مسقدللانا || ةلاجم ارارثا كلذ

 1 ىبصلا ةواذسك ضعبل 0 نرك ااا 0 ىواطللا له كلاي لوقا انه وأ || لا لتلاو. رغلا لها
 | هلوشب كلذ ىلع مجحاو ةسافنلا ةياغؤف ةثالثلاءذه مج نأ لعتلاب و دايعنالاب نوكتو || ىلا ةيداللا تاؤهتشلا

 | هللالوسرايلاق ةانالاو اخاهللا امه نيتلص1ت كيفناحشالل !سو هيلعىلاعتدللاىلص || هلوقل تيدانلاب عمتلال
 ا قامللاى ناي راعشا هيلع هريرش و لاؤلادبدرثىف ثي حام دقلاق انداح وا ىف ناك امب دق مو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 || اضيا تععمدقو ىظفالا ىلع انهنيّشرفلا عازن لج نكما انهنمو ابسةكمو ايلبج || ىلع دلوب دولو» لك
 00 07 دا لطاوا ءرئادر ىسكلا د نمو هلصا يري لبلاد نمزاي || هادو «اوبا مث ةرطفلا
 ءالقعلاقافتا ر وصتن ا فلا ىلع دريامعفد كيلعلهس ركذامعي و لهشام هاي هارملاو

 | لال ا دن ىأ «هيفتادادعتسالا فلتخو# تيداحالاو ءالعلا ءالؤهةفلاخع مم || قالخالا جان هماعو
 ٠ أ قالخالا ىدرواملا نع ىوانملاف امعضو ةوق 3 ةج نمالا بسحب #3 افعضو ةوق 7 |[ 2( تانارسالا لع و)

 1 صاخشالا تادادعتساىا
 اهضعبو عوبطم قلخ اهضعب لاق مث رارطضالاب اه*ذ رهظيو رايتخالاب اهديج- رهظي

 (ةج نمالاب حب قلطا ادو# ناككلذ هع بلغن نفق لما ىف نو أ م ىهزا ىطرقلا نعو 06 :ض؛ىاك قى (هيف )افعضو هو؟

 مور هيلع بعصيف ةعمذلا قالخالا هيف مخ*رنم مهذ فعضلاو ةدشلا نم «٠ عابطلاف ةجنمالا توافتىإ

 :الخالا نا كواملا بدا هءاتكىف ىدرواملا لاق ثالذ هيلع بعصي الف ثالذك سيا ند مهامو * ليدينلاو رييغتلا

 هن اهنال اقالخا تيعمو ةرطفلا ات نءىه اقالخا تاذالناو رارطضالاب اهيهذ ررقيو رايتخالاب اهديج- رهظي

 ةديج ريصتف هقالخا عج مق: ىتح ةبلاؤ لازتالم هلئاضف تبلغنه لضافلاف ريبغتلالبقت كاذعم اهنكل ةقللاك

 ديف ناسنالا نا قيقحتلا ىف ركذامىلع هقيقحتو همالك ىهتلا عونص» قلخ اهضعبو عوبطم قاخ اهضعب اهاك



 ةيابخلا كاولالل لباقلا شمالا ب وثااك هلك كيذل لباق ناولالا و تاشيهلا نم *ىش هيف سيا ةرقلا جزاس هتفلخ
 أهيعب فالتخالاىهوةغمذاهضعب وةديج اهضعب تائهلا التو هيفاهبابسأ رو لب ايف ايش ناولالا و تاعولاةنلع غيصتي مث

 قالخالال والا ىضتقف ىلفسلا فرثسكلا ملا و ىواعلا 141 رف فيطالاحورلا نع ةرابع ناسنالانا كلذو

 نوكيو ىوش ىتح ضائريف افيعض ناو ادو# نوكيىتح ةدهاملاب رومأف الاو

 نيفرطال ادعتسمقلخ هترطف لواىفناسنالانا فالتخالا اذهىفلصالا لعل ادو

 ىا «ءؤاشنءو## نيفرطلا نملك دادزبو بذاحص: ةي_سنالاو ةفلالاو طالتخالابف

 ىتلا ةقطانلا ه6 سفنلا 9 ةوق عج هك ىو اعمذو اديج نا هنادتا عض وم

 ُكردملا رهوطلاىه بسا_ملانكل ماكالذىف فلتخاو انا هلوقب دحا لك اهنعربعي

 قطنلا# ىلوالا ه#ثالثؤ# د.ئثنملا ىوقلا كلت ىا # ىهوو# ىلاعت هماهلابفراعلا

 قطالانه دارا ا لعل ةيقطنلاو ةكردملاوةيلقعلاةوةلااضيالاشو «كاردالاةوقوهو

 ريسفتلاو لج فالاو م اكتلا مع ىذلاىرهاظلاال كاردالا ًادبموه ىذلاىنطابلا وه

 نابج و نافرظهلوهبس وهامتا رئاسلا ىلع هفرشش وناسن الل ىتاذ زيم قطنلا اذهو نءابملاب

 هلوق كالذب رع ء-ثاك اهطسوا رو.ءالاريخت حدملابجوب طسووطيرفنو طارفا مذلا

 سفلاىا # كردت سفنال ةكلم ىهو ةمكحلا 98 وه قطنلا ىا # هلادتعافإ#
 ةطسوتملا لاعفالا اهنع ردصت كل. ىه اضيا لاو © أطنان باوصلا ام

 كردننا ىغةذروما كردتام ةطسوتم ةيقطنلا ةوقالةلصاح ةئيه ىه لاش اضياو

 ةغامقاوملاىف ىهذا ةبراقتم اهرثك ا ةريثك ناعا موقلا كتكف كك لعا*

 سفدلا لامكتسا احالطصاو علا ف ىهانتلا وه ىبارعالا نبانعو «لءلاىف ةغلابملا

 لع ىه لاشامهب رّشبو ةيرمثبلا ةقاطلا ردق ىلع لمتلاو ىرطنلا لعفلاب ةيئاسنالا

 سفنو قالا وهام هنهدافتس

 قفاو مالك لك لّقو عئارمشلا معو روزلا مجباصاا نعو ةيرمثبلا ةقاطلا ردقب

 هعض ومىف *ىثلا عض وىه ليقو ىتدللا علا ىه قئاقملا حرشنع ليقو قطا

 الع سفنلا لاك ليقو تاكلهملاىف عوقولا نم اهبحاص هينا ةملكلا ىه ليقو
 ءءلالقو ليعلا وعلا بناحنم لعفلا ىلا ةوقلا ن٠ سفنلا جورخ ىلوو العو

 زوهرلا لح ىفلاق مث +ىغبشام ىلع لاعفالا لعج ىه علاوطلا حرش ىفو لمملاب

 ةمكملا ىتؤي + ىلاعت هلو نم ىنعملا وهف ةعيرشلا ؛ءلوالا ناعم ةدع ةمكعلل
 نمرة ايتيب نم

 * ةئسملا ةظعوملاو ةمكملاب كءر لبس ىلا عدا + ىلاعت لاق اك. مارحلاو لالخلا

 هيلع ىلاعت هللاىلص هلوق ىف ام.ءايثالا قئاقح ىلع عالطالا ىناثلا و + هقفلاب ىا

 - هيلع ىلاعت هللاىل ناك ىبعملا اذه ةيرولعاو ىه ام ءايشالا انرا مهلا سو

 ىذلا ىتدللا مقل ىهو ىذكأ هاك ذل انرا مهلا هلوقب اريثك وعد هيا ويلا عم

 ةشرطلا هذه لخد نم بحملاو مالسالانيزلاق +ةضايرلا ةرمثو ةمدجللا ةدعلثوه

 ءانشألا دقفاوف ليقو ةيرشنلا ةفاطلا 5 20

 سفنال ( ىن 5 ةشيرب ) ةرثؤملا تافصلا ىا 6 سفلا ىوق )

 ىناثلا ىضتقءو ةديجلا

 ناك اذلوةع*ذلا قالخالا
 ىلا: ىفاممأاعماح ناسنالا

 نوكك دقو لاوخالا

 ةيلغل مدعلاك اهثدحا

 ناكناف هلع رخالا

 اهف ةديجاوه بلاغلا

 هدضص ناك نآو 3

 ليدبتلا و رييغتلا ىلا جاتصف

 نا نكم وهو ةدجلاب

 هللالاقأط قيفوت اهدعاس

 اودهاج نيذلاو ىلاعت

 لاقو انلبس مهن.دهنل 0

 لسو هيلع ىلاعت هللاىلص
 ةرطف ىلع دلوب دواوملك

 ناسن الا ناف ثي دا مالسالا

 هاو ةعلطا تك

 هلدعتتسم و ليمكتلا لب
 قدي هكتفن تناك ند

 ليتل ناك الوبق برقا
 الوصو عرسا هنالك

 دعبا هسفن تناك نمو

 هتاكلم لبنا ناك الوق

 لعلو الوصح بعصا

 فالثو هلوت ىنعم اذه

 بس اتااد ادم سال

 ( ةةافنمو 2 ةج مالا

 اقلطم قلما ءادت الحم ىا

 اف | دج ناك ءاوع
 ىلوالا فنصملا هرك ذامىلع(ثال:ىهورب ةقطانلا

 |[ لكتم هكاردا وف اًقطان هنوك هانعؤ »ع كاردالا ةوقوهو 2 00 ىلإ ةداراو مزال 00 لقعلا هب دارا «قطللا]

 يغبشالام ىا ( أطخلا نم ) بولطملاىا ( باوصلا اهب كردن سفنا ةكلم ىهو ةمكحلا هلادتعاف ) الوا ناك



 طارفاىا ( هطارفاو )
 ىذلا همدكللا لاذ

 نيم وهذملاه.ف رط دحا وه

 مالا محفل 6 ةزيرجلا )

 ميجادعب ءارلا نوكسو

 ىفو ىبعريغ ظفل وهو

 لجرلا زبرج سوماقلا

 طقسوا ضبةناوا بهذ

 بهللا مضلاب ٌرلرجلاو

 زبر كح ب رع» ثييملا
 2 ةزيرجا ردصملاو

 ىف 2 ىهو ) همالك

 كارداةكلم) حالطصالا

 ىا 2 عالطا ىلا وعدن

 (هكا ردا نكعالام)ةف رعم
1 1 

 هين ىأرل لاحم ال
 ىا ©« تاهباشتااك )

 دارملا ىلع عالطالاك

 ثيدملاونآرةلا تاهباشتمي

 تالك_كثملاو تالجلاو

 ثححو ) تالضعملاو

 ريغو ءاضقلاو © ردقلا

 ثكالذ

1 [- 

 هيلع هلوسر مالكو همالك ىتاعم جاردسا لصح دقو هللا لإ لوصولا داراو

 ىلع بصنتل هللاىوساع ضارعالاو ةبقارملاو ركذلاب لغتشيال مث مالسلاو ةالصلا

 اهفيَصَت و تاح الطضالا سردتىف ةنس فلا شاعول ىتلأ ةيئدللا مولعلا. .ءايم هبلق

 ايثدلانا هتنترولعىف سملاو دعا اهراوثاو اهاث نم دهاشبالو ةّئار اهنم مثنال

 الل كن[ ناقعالا ناو فاثكتالاو ءالطلا رادت ةَرخآآلاو  سابتلالاو ءافملا ا

 زاف ايندلا نم لحترا اذا هذه بحاصف ةيفاشكتالاو ةباستك الا فراعلل ةعبان

 ناهربلاو داوملا لاع قئاوع نم صلّكلاو فاشكتالا راد ىهذا ىربكلا ةداعسلاب

 ايندلاةايحو ةيدمرس ةيدلا اهناف + ناودللا ىهل ةرخآلا رادلاناو + ىلاعت هلوق

 | ] ةكودتم ةرخ الاو ةدوجوم ايدلا ةيؤرف ءانفلاب ةيقعم لاوزلا ةعيرس

 نويعلاحاتفنا و نويعلاهذه قابطتاو حاورالاضبق دنعفالاو ءايمملاءاروعلا نويعلا

 اهرسايرومالا ةلاخلا هذهامبرابلوقنف ةعيقولا بلقتو ةيضقلا فثشاكت ةيققملا

 هل رصبف كءاطغكنع انفشكف ليقف بالا ءارونم ىدوتفةبلقنم اياضقلاو ةسوكعم

 باف نونقوم انا الاص لمست انمعجراف انمممو انرصبا انبر لوقنف ديدح مولا
 لوقنف ريصننم نيملاظا اف اوةوذف ريذنلا مءاجو ركذتنم هيف ركذتام كرمت وا
 ةقيقللاف دوجوم سيل ارهاظ ادوجوم ىربام نا نم لاما ةقيقح تلعام ائبر

 امنا كلذو ءامز امغأا هيسح ةعيّشن بارسك ىلاعت لاقام مع ملا هباوجىف لاقيف

 ليقإك ةداعسلا لك سأرركفنلاو ريدتلانااك ةواقشلاس أر وه ىذلاو.دنلا لرئنموه
 ناوكالاتارذنم ةرذلكةركفلا بحاصف ةربع هل ”ىتلك ىفف ةركف ءرالناكاذا

 هعضاومنع ماكلا نوفرحنيذلا هاعسام ةمكللا ىتاعم نم ثلاثلاو +دش مشدل

 فيكةزافللاب ةكلهما ةيربلاو ريصبلاب ىمالا ةيمستك اذهو ةفسالفلا اعنم ةيكح
 الصا هل رايتخا الب تاذلاب ابجوه ىلاعت هنوكو ملاعلا مدق ,هلئاسم لوصا نهو

 لها نم بعملاو قبس اك تايشفلا نم اهوحنو ءاعسلل مائلالاو قرملا عانتماو

 مه« ولعب نو رف و مهبهاذم نورهشيو مهلا وقا نوجوريو مهرثا نوفتش مالسالا

 رورشنم ىلاعت هللاب ذوعن مهدنةنس مولع ىلع اهنوعجربو معر مولع نوكرتيو
 حاملا ىف ىازلاف ءابلاف ءارلاف مجاب # ةزي را هطارفاوؤ# انل امعا تائيسو انسفنا

 رصتخم نعو اضيا زيرقلا وهو بخ ىا متفاب ةزيرجلا نيب مضلاب زبرج لجر
 كاردا ةكلمىهو# برعم وهو طقساوا ضبقناوا بهذ لجرلا زيرج سوماقلا

 هءاشناواىلاعت هههصاصتخال «هكاردا نكميالام عالطا ىلا © اهبحاص # وعدت

 عتتم هسفن ناف عالطالا ةدارا ىلا ىنعي ىلاعت هريغ اهيلع علطبال ةمكلل ىلاعت هلل

 نكما ناهنال هباشتملا هيف روصتإال امهريغناف ثيدملاو نأرقلاىف «تاجءاشتملاك
 ءريدقت ىا «ردقلا ثح و موصعع سيل هبحاص نال لطابفالاو كاذف هكاردا

 :اضيا ثحلا اذهذا ماعلا ىلع صادلا فطع ليبقنم هنا رهاظلا هلاضقو ىلاعت

 ن2



 ا
 (هطيرفتو )ةعيدللاو ركملا ةبلغا( ريغلااهب رسضت لاعفا) اهءموا اهيسبوا اهنعىا (اهب ردصت ةكملا) ىه ( راز

 اذك نطفالو ئز ريغىا ديلب وهن مذاب لجرلادلب ردص» (ةدالبلا)ذمكلا لادتعا طي رفئىا طارذالا لباقم وف

 (و) هتوابغل (رشلاو ريتا كارداع 1 ه,تماقىتاا (اهبحاص) اهب( رصش ةكلم) ةدالبلاىا (ىهو) حاببضملا ل

 ماقتنالابلط) باقلا مد نايلغليقو ( فاشل «الذل سدو ةكردملا (سفنلا ةكرحالامرش (وهوبضغلا) يناثلا

 ىا «هلادتعاف) قيفوتلا ىف © فيرعنال هين هلاب ىف

 ةبراملاك ماهيلع مدشتنا ىغبش روماىلع) مالاىف ىوزرتاادعب ناسنالا(مدشباهب هكلمىهو ةعاجشلا ) بضغلأ

 ظنايصوهلهاوهسفننع ودعلارط وملاظلا دب نممولظملاصيلختو هيمو سا اوديزيملام رافكلا عم

 21 لا 2222 --

 ا

 9 ليئامو هتهادبإ فد احلا نع نغءتسم بضغلا نا ميمصلاو

 هللاىطر سابع نءاذياورىلعملاف ناو هلعب ىلاعت هللا رثأتسا امت اهناف تاهءاشتملا نم

 قراوالاقيرط ىلءذ عدنا هلعل |هلعي ٍِ و هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا نا اههنع ىلاعت

 ىرت اذهلو ةيورخالا ةأشنلا ىف اهلع ناكماب اولاقفالاو ىداعلان اكءالا ىف مالكلاو

 هواية أشنلا هذهىف هتف رعم ءاجرعطقنام لوقبهءاشنملا فيرعتىف نيبلوصالا ضعب

 امريغلا رسضتالواليقوةعيدمخللاو ركملاكه#ارسريغلا ررمضت لاعفا ام ردصت# ةكلم

 ءاهدلا لامعتسا ىلع اهءردتش ةيقيكوهو بلا لخديف ىورخا عفن نعول نكلو

 قطنلا وا ةمكملا لادتعا ىا # هطيرفتو © اتا غوابو ةيويندلا رومالا ىق

 نعاهبحاص رمصقب اهب ةكلم ىهو قه عادختالاو ةقااطءاكذلا دض هي ةدالبلا لف

 وهو بضغلا © ةيئاثلا وو# ايومندوا اييدرضلاو عفنلاو ه«رشلاو ريخنا كاردا

 بلقلا مد نايلغب كاذو ال اموا الاح 6 رفانلل اعفد 8 ةيئاويملا © سفنلا ةكرح

 ماقتنالا نكع لنا عزج ةكرملا هذه ليلقمث ملالاو ىذالا نه همناليالام كا ردا دنع

 هل ايواسم هنوكل ماقتالا ىف دد رعقونا دقحو مدلاثالذ ضةايفهنم ىلعا هن وكل

 روما ىل-ع مدشاهب ةكلم ىهو ةعاجتلا هلادتعاف 8 ماقتنالا نكمانا بضغو

 هريغو هداز هجاوخ

 ريغ نم مادقالا لص> ناو

 اذلو روهتو ةأرك ورت
 ىلع ةعاجشلاق الطا ناك

 هلةيورالذا ازا دسالا

 بهاوملا فاك ةأ را هلاداو
 اذه ىا ( ةطارفاو و
 ةعامجتلايىمسلالادتعالا

 ةيقوفلا محن! مروهتلا)
 واولا ديدكت و ءاهلاو

 ىا (ىهو) ةموعخملا

 هلوةأ ارظن هشاروهنتلا

 ضيا ونيإسملا فعض ىلع ١ ود زي ملام رافكلا عم ٠ ةبراحلاك# اهيلعمدشنا ىغش

 ه« روهتلا هطارفاو ةأرحفىورت ريغنم را ملاظلاد, نم مولظملا

 ةلوه٠ * روماىلع مدقب اهب ةكلموهو  ةالاب٠ ةلقب 'ىثلاىف عوقولاوهو

 اذا رافكلا عم لاتقلاك هفعضل * اهيلع مدقبنا ىغبشال ف اهيلع مادقالا بعصي

 ( مده )ريغال( اهب ةكلم)
 لعافلاوا لوعفلل ءانبلاب

 زوما. ىلع ) .مداقلا.ىا

 مضب (مدهب نا ىغشال

 اهتءادرل (اهلع) لادلا

 اذا رافكلا عم لاتقلاك

 فمض ىلع نيدياز اوناك
 ةيشاح ىف اك ني_لسملا

 هريغو هداز هجاوخ

 ةطاشتسالاو فلصلاو بجعأاو ربكلا هن« داوتو نيلسملا فعض ىلع نيدئاز اوناك

 ىف اك ءاهلابال مااف ةلمملا ءاماب مج اهب ةغمار ةئيهوهو نيللا هطيرفتو

 هيلع مادقالا قيلي نا # ىغيشام ةرشابم نع 8 فكيو رخأت ىا مدنا ضعب

 ابلط» ةيناويملا # سفنلا ةكرح ىهو ةوهشلا © ةلاثلا * و 98 بحي لب

 للظظلانأد وهاك ق>ريغب سوفنلاو :سانلالاوها فالتاو ىرش :هجوالب راظاو1تاسكو كلاهلاف سفنلا ذلك

 هن ربع(ةدار ةئيه وهوز) ةدحوملان وكس ومبجامضب (نبجلا) هتبوفتىا (هطيرشو) كلذنم ىلاعتدللاب ذايعلاو

 ريبعتلاوثنؤمو ركذمنبب ٌرادلا ريعغلاثينأتو ريكذن زاود ءاعاو ريبعتلا ىف اننفت ةكلم ىهو مدقتايف هلوفناكم

 طقفملاهب ) اهيلاراص اذاةنسح ةئره اوئءهتوؤ.هب ءاه لاش رهاظلا لالا ح ايصصملا ىف ةئيهلا وىرخاءاع-5 و ةرانمسالا ىف

 سفنلل ةغلاثلا' ةؤصلا 06 لاوقةالا ولاعفالا نم . + (ىخ: انام ةرعشأ.م : نع) رخ ات ىا ميا رسكو ةيتقاامضب مج )

 اردص» هنوكل رق داو لاحوا ةلع )» ايلط س ةنلا ةكرح ىهو ةوهشلا 2 ةقطانلا



 .الو 'ىثلاىلا سفنلا قايتشاب حابصملاىف اهفرعو + ةيشاملا ىف اذك سبالملاوبراشملاو لك املانم اهل (مئاللل)

 كب( ةفعلا اهلادتعاف) بهاوملا فاك اهركالا لخا دال متالملا ريغذا هيلع قايتشا ةلالدل هفذحو م الملاب دبيقتلا نم

 اانرك د وهو راوجتلاو) <ىثلا ىلع صرآائا ءارلاو 6 6هرمثلا اهطارفاو) انامزو اناكم هلاثماق اح

 موا فلكلاىا (لوانتيإل طقف اهب ةكلم )أ دتبلل

 دو ةيتمعلا محب (رمدشاهب ةكل ءوهور) 25 زف ال وا وا ازعروتفل !و(دو#لا اهطي رفتو) الوا عرسشلال

 زم ىا ىلوالا ةلمهلا
 ءافشا نع  ناكسنالا

 ن٠ ديفوتسب نا( ىغبنيام
 فوئضااك 6 تايهشملا

 0 رض اخملا جازملا

 نينعلاكو برسثلاو لكالا

 بوبىلاو ىصتخلاو
 نع نررصاقلا ليكلاو

 0 عاجلا
 ةقطانلا سفنلل فاصوأا

 تافصلا عج ًاشن«ىهو

 ناكاملو ةعمذلاو ةدمجلا

 هاينشاو ءافخ عون هيف

 كا اريثشهليصفتلا ل واح

 «طاسوالاو)لاقف ميسقنلا
 قالخالا هذه نم ةثالثلا
 طب رفتلا وطا رفالا ىف رطنبب

 ةعاجشلا وةمكللا ىهىتلا
 اهنم لك (لصحت )دفعلاو

 وهو (لوالا مادخ“اب)
 ردصملا ةفاضا نم لقعلا

 هلوق هلوعفمو هلعاف ىلا

 بضغلاا مهو (نيريخالا)

 «فارطالاو) ةوهشلاو

 ىنعينيريخالا ىا(ام#*ا داب لصخنإ) دوجْلاو روهتلاو نياو ةدالبلا وةز رجا ىههتلا ةتسلا

 ةفاود ا ءاوسئىا (اةلط تا 4م تمارإ 4. .3ة وف هلوا ولوءفإلىن

 * اهلادتعاف ب الج اءاظح اها دحام اهالامعالا راش رك#و ناس ال اديس اهب هي مئالملل

 قلعت اهءامتو جرفلاو نطبلاب ةقلعتملا هليل تاذالا قلعت امك !ىه لل.« ةفعلا

 # تايهتثملا 8 ناسنالا # رشابب اهب ةكلمىهو 8 لاق اذلو حراوملا ظفحي

 حادعلا نعلق وةزوم#*لمجحملا نعلبق## ةءورااو عرسشلا قذو ىلع إف هعب
 ةعانقلا نم كلك ايضفلا سا وه ليق ةيلوجرلا لاك ىنءع ةدهن نأ كلو ه 8 نظم ةءورألا

 ءاراآو ةمجعلا متفب #* هرشلااهطارفاو 8 اهريغو ءاخءاو سفنلا ىتغو دهزلاو

 ثاعبالاو تذكلاوهو 7 رودفلاو #3 هرص رح هيلع عرف هرش ردصم ةلمهملا

 ةكلموهو وه ليملا هلصاو بذكلاو قدفلا حاكم |نعو لمحجملا نع ئصاعملا ىف

 الوا عرمشلل اقفاوم امارحواالالح * اقلطم تايهتشملا # ناسنالا © لوانت اهب

 ضعبىفو ةمعملا ءالاب محلا زكا ىف © دولا ف ةوهشلا ىا # اهطيرفتو 9

 ضرموا ربكوا ةيذبلا فعضا ناسنالا * رمصشباهب ةكلمودو ف جلاب بتكلا

 جرخ ىغبشام هلوقبف لبق © تايهتثملانم ىغشام ءافت-انع © هوحوافوخوا

 طىذتقع

 فوقولاوهو ةليضف هم وهامو ءالكلانهريثك بهذهوهو فنصملا هاريام ىلع

 ةروكذملاةثالثلا# طاسوالا وف تارو رضلا لقا ىلع راصتقالا و تاحابملا نه ريثكن ع

 «6لوالا مادختساب لص © اهسفنا ىف لئاضفلا ىهىنلا ةعاجملا ودفعلا و ةمكملا نم

 لقعلا نعي قطنلا نا ىنمع امهنالذاو امه رهشةوهشلاو بضغلا ه#نيريخالا قه قطنلا

 نم ةتسلا «# فارطالاو هو طاسوالا لصحن هل نيمداخ اههلعجو امهيلع بلغاذا

 بضغلا# اه«ءادساب لصح ههدو#لاو هرشلا ونيملاو روهتلاو ةدالبلاو ةزب را

 ةجرد ىف قطنلا نكي ملاذا هنا ىنعي لادتعالا نععب رك ناب قطنلاىا هك هايا## ةوهشلاو

 ام«دباف فرصتلاو مكطلا م اداف ةوهشلاو بضغلاّت 2 اروهق٠ نوع لادتعالا

 ةمومذملا راس اهعبتبو ةلذرلا فارطالا لصحتو ةفيرثلا طاسوالا توفت

 (فارطالاو)
 ١ لقعلانا لصاخلاو هلوعفب بصانو هلعافىلا فاض. اضيا زدصملاو لقعلا نعم لوالا (هايا» ةوهشلاو بضغلا

 ' لصح ذئيحو لادتعالادح ن ء جورالا هلنكعي الف ةوهشلاو بضغلا ىلع ىل وسناب لادتعالا ةجردىف ناكاذا

 ظ 017 [ر وهقما نوكيا لادتغالا كس ىف لقعلا- نكيمل اذاو ةديحلا تافصلا رئاس اهعببو ةفررسثلا ةثالثلا طاسوالا

 _ تافصلا راساهعبتبوةمومذملا ةرونزاا فارطالا لصحلب ةفرسشلا ةروكذلا طاسوالا لصالف ةوهشلاو بضغلا

 ْ هايا امهمادد“اب فارطالاو نيريخالالوالا ماددتساب لص طاسوالاو هلوة ىنعم اذهو ةمومذلا

! 



 بي

 هل
 0 ا 0 |(« فارطالاوإ
 العتب نيكف ةمكللاتوكملاما دسلساو ةمجسأاو ءايرلك هك لئاذر نسال
 0 0 ريغو ةالصلا 0 اىفاماوءاهفدلاةاناعو ءال ةا را
 هاش نءاهيفام لئاذر هذهنايندلا ىفاهاحاهنعاضاتعادصب وةذالا كري نمكف ةفعلا ىف"
 )1١( بعش عبس ةمكعللا»ةريثك ارا آثالثلا هذه نم ةليضف لكل نا يعا ثيدساف !ضرغلا

 لوصولا منع بارطض انادجو الب بولطملا جا رض“ال سفنلادادعتسا وهن هذلاءافص

 روصتىلا موزلملاروصتنم نهذلالاقتا ةعك ىهرهفل ةدوج )0 هلاتامدقملا نع

 ىناثلا ن:صخا اذهةجتنا | ىلا تامدقملا نم نهذلالاقتناةعرسوه ءاكذلا (م)مزاللا

 3 كا ا دعتسالا نعي لوالانافل والا نهموهو'

 نسح (؛) لعفلاب لقعلا ةبثزا بيرق لاقتالاةعرمس ىنعي ثلاثلاو ةنكالملاب لقعلا]

 لخادلامهاالبو از لاخداالب هيلع ىهامردق ءايثالا قئاقح ن ءتحااوهروصتلا

 ةفلك ةنوؤ٠وىعس ةدايزالب بولطملا كردىلع سفنلل ةوقىه لعتلاةلوهس ) ه)

 مضلابركذلا ( 7) باسةكالاب لصاملا ةكردملا روصلا طبضوه ظفملا( 5)

 ةرشع :ىئددحا ةءاجأللو « ةيفاخريغ بسنلاو ةطوبضملا روءالا راضح#ألا

 وه ةمما مظع (؟)رغصلاو ربكلاو رقذلاو راسيلا راقكسا وهسفنلا رك( )١

 لاوهالاومال الل ةمواق» ةوةوه ربصلا ( م) اهتواقشو ايدلاةداعسب ةالابملامدع '

 ةئينامعأا وه ملا (ه )سفن تابثلا ةكلم عم فواخلا نم عزم امدعةدجملا ( 4 )

 عضاوتلا( 7 )ت الماء اوتاموصمللا ىف ىنآتلاوه نوكسلا ( ) بضغلاةروسدنع |

 )0( مهنا ص نود هسفن دعب هالاو لاملاىفهنودنهو لئاضفلا ىوذ ماظعتساوه |

 سفنلا :باغتا وه: لاقحالا:( و. ) يطع روما ةرشابمام لع صراف ةلاشلا

 ىذأتلاىه ةقرلا ( ١١ ) نيدلاو مارا ىلءةظفاحملا ىهذيجلا ( ٠١ ) تانسملاىف أ

 نعسفنلا راصت#ا ءايللا ( ١ ) اضيا ةرشع ىدحا ةفعالو + ريغلاق ل ىذأنم |

 ةعباتم نع سفنلا سي وه ربصلا ( ؟ ) ةفرعوا ةيلقعوا ةيعرش حنابقلا باكترا |

 با.ةكاىه ةفازنلا ( 4 ) ةوهثلا ناكه دنع نوكسلاىه ةعدلا (#) ىوهلا ١
 لا عمو طي رفت ةناهملا عف ةديجلا فرادلاىف هقافناو رظال و ةناهمريغنم لاملا |

 فرصملاو لخدللا ةيوست :ىنعي فافكلاىلع راصتقالا ىه ةعانقلا ( © ) طارفأ

 دايقنالانمحوه قفرلا ( 7) بلاطلا وحن هجوتلاىف قأتلاوه راقولا(5) ]|
 ةديها لاعالا ةمزالموه عرولا ) 3 ( سفنلا لمح دام ةبوه وعل 1 ) ا

 بس اهدترتو روءالارب رقتوه ماظتنالا ( ٠١ ) ةؤرملاو فرعلاو عرشلاةقفاومب |

 لئاضف تس ءاضعأا اذه تحنو»ىغبش نا ىغيشام ءاطعا ءاضنأا ( ١١ ) ملاصملا |

 ةجاح ىلع ريغلا حج را راثالا (5 ) سفنلا بيطوةلوهسلاب ءاطعالا مركلا(١)

 ءاقد_صالا ةكراشم ةاساولا(؟) رورمسلا م٠ ءاطعالا ليثلا (" ) هفلا

 نم ةتسلا (فارطالاو)

 وهو طيرفتلاو طارفالا

 او اال لرد: ريخ ادم

 لوس اهلا ) لئاذر

 الوا دساف ض عغاهب دش

 هتراعلا 1 اهوالاو )

 ةعاجلا |وةمكلا ىهىتلا

 اهب بولا ١ ةفعلاو

 ءايرلاك ( لئاذ ردهاف ضرغ

 اهريغو دسملاوةمعملاو

 ةمومذم لئاذز ىهو

 نمكف ةمكم لابب وم ا اما

 ءانعكلا تارا اهلمتي

 اماو ءاهفسلا تارادمو



 «تاشاهيفامل لئاذر هذهفامندلا ىف اهاحو اهناهذايتعا دصتن و ةذالا كني نوكف ةفعااىقاماوامه ريغ و هدا و داهعلل

 ادحاىا(ةدرفنم) بوذللا طاسوالاو فارطالا نهىا «اهنم شان اعرش )م موهذم قلخ لكفإ) دساقلا ص ركلام

 وارث اهريغن ع

 لا اسوالاو نيف رطلا ىا

 نسر هاو وختم
 ند عرفال 2 + دسافلا

 قراخالا لوا نان
 حودمملاومومذملا ىلا اهععقو

 عرش هنم موهذملاركذو

 ؛ هج الع و )لاقف ه> العىف

 داك 0 7-6 لفاشلا

 روك دملا 2" (قانخألا)
 ةفرعم) ةلخلا ليبسىلع

 ءاهجالعديرب ىلا (لضفلاو

 ضارمال جالعلا نارعا
 ةنر«:لوالاة اق بواقلا

 ركل اذإ نضارعالا قزقح
 هتفرعم دعب دل ىلع

 عج ةمعلاب6 اهلئاوغوإل
 ةدسفملا و كلها ىا ةلباغ

 بيسلاو 4 اهبايساو )
 ند هن طب رب مما

 ا ادا
 (« اهدادضاو ث امدعو

 6 اهاوفو ) اهيوادلل
 اهبابساو) دادضالاىا

 « غزت دادضالابابساىا

 ضا ما جالعن « قاثلا

 (دوجوةهف رءمزب بواقلا

 ىا ( ضارمالا) هذه
 ا ل دالا
 ءراثالا ماندع قوس

 ءايشا ةسمدع «(هسفنق)

| 

 بحملا ذا ةيورخا ةيقيقحال |

 خ1 ضعءب ١ (اهضعب م

 ةورلا |

 #« م ومذم قلخ لكذ #39 الذ تف عع اذا 2 فنصملا ند ف رعيس لرصفتلاو هما وأ أ

 "اهلك ) ام وازن طاسوالاوطار دالا عافتج اك هز حب و لم ملا هيثم 1

 ظ از 0177 3/ الضم لذلا ةحاجلا( ه) لذبلاىف ءافتالا ىف |
 مهضعب دازو اهزنت هكححر' بحيالام كر ةءاسملا 56 ةازاحم عمقونالو

 | ةازاحجلا كرتوه وفءلاو نكمام ردق ةدافالاف سفنال ةقداص ةبغر ىه

 | ةفملاو ةعاجشلاو ةمكملا عومت نه ةثداح ةطسوت» ةيفيك ةلادعلا مث ةردقلا عم

 | اهبعش ناف ةثالثلا هذه بعشل ةرباغم ةلادعلا بعناب لدتساو اهترياغليقو *

 ا ضعبلا ناو عونمت لكلا ةيقيقح ديرانا هناب درو *هفاضا ةلادعلا بعشو ةيقيقح

 1 ظ لكبعشل ةفلاخ عومججوه ثيحنم عومجلا بعش نوك زوحيث واو دشالذ
 ثيحن ةقدايص ةبحم ةقادصلا )١( ةبعهش ةرشع عبراةلادعلا ىا اهلو +ةدحاو

 ||| نواعتف ءارآآلاقافتا ةفلالا (؟) تاريخا ىف هسفنىلء راثأ عم ضرغ اهبوثيال

 الإ ددوتلا (4) ةطلحللا دوهع ةظفاحمو ةا-اوملا قيرط ةمزال» ءافولا (#) شاعملا

 | الثم ناسحالاب ناسحالا ةلباقم تافاكملا (ه) كلذ بجوامب ءافك الا ةدومبلط

 كرت ءاضقلا نسح (/) تالماعملاىف ةلادعلا ةياعر ةكرمشلا نسح (1) ةدايزبوا

 ١ )) تاريخا ف ةبارقلاىذ هكراشسم# محرلا هك 0و( ةازاخلا ىق ناو موالا

 ' سانلانبب طسوتلا حالصالا ١( ه) سانلا نع ءورككلافلا را لإ) همك! فرص عدا

 )*١( رمثبلا ةردق هعسال اف ىعسلا كرت لكوتلا )١١( اهءفدياع تاموصملاىف

 ١ سفنلاببط ىضرلا(1) ةعببطلا تالي الايف ملستلا
 ا لاثتماب ىلاعت هللا مظعت ةدابعلا 6| دنا وفلا نم هنوف ائفو تئاصملا نم هييصا ايف

 ضاريءالا ل راو هللا ما دايقنا

 فارطالاو ةبو_كملا طاسوالان« ىا * اهنم شان هي ةيمذلا قالخالا 3 ىا

 55 القتل نيو قلطا رسفامو  اهلكوا اهضعب ةعقجتوا ةدرفنم هه اقلطم

 1 0 لماشلا #* ىلكلا هجالعو © لاقذ لبق دعو اعسح هجالعملع مالكلا ىف

 ١ « لكيلاو ربكلاك ضارمالاقئاقح ف رعم ف ليصفتالب  ىلاجالا 8+ هتايئزج
 ْ ' اهبابساو 8 ةرضملا ىنعي ةئاغ عج  اهلئاوغو 88 ضعب نع اه_ضعب زاتعل

 " تالايكلاو عفانملا نم الع بتّريام دادضالا ىا 4# اهداوذو اهدادضاو
 "نضارمالا دوجو ةفرعم مث 9 اهليصحتنم نكمتيل دادضالاىا هي اهبابسا وف

 - # دبيع ىلع 9 دشرم مشوا ملاءنم هك ههبنب نم رايتخا ولمأتلاو شيتفالاب هسفنىف

 نء ذا «#قدصلا ءاقدصانء 8 هبعلك ف رءنال لجرلاو هيخا ةآرم نءؤملاو

 '00013 ةيروص هتقادص نوكتوا ةنهادم نع ولكال :هتقادص ىوغدى .قدصيال
 | ه:.نكل فواخلاو كالاهملا نه هبيبح ظفح ملا

 ٍْ (ىف) هيحا 2 نهؤلاو عب ع ىلع ههب اند راتخاو »ركفتلا كا( لف آلاو) ن :طاوبلا ع نءثحلا و( شيتفتلاب)

 هىلافوصوملاةفاضا لبق نمةفاضالاو هدضو احال د بوب لا ماىف رظألا ىذتةن ةيحلافعقدصلا ءاقدص|ند)



 ا
 00 داص #* هللا هج رىعفاشل امامالا لاق ىت ٍج> هل 1 ةفادصلاو اهيفنطابلاو ره هاظلا ءاوتسا ةقادصلا قدصر

 ورظن 0 هأ م :وادعل ,هنافهنادعالوق) غيلبلا صدعقلا ى 2 !(صصفتا وزب سال 0 اعمءايميكل

 1 #2 ل َر -- مك ثر اذان مل كلا هئيشد كالذ ذا اهب هنور ك ذيول هلرهضغبا (ه ويعل

 ىلا مهارإ لاقف + ىهبنف ابيع ف ا نا لدحرلا هللاق هقراش نا داراالف مهدانب عما 0 بص لبق,

 أم تزد صاف سعقأ ك/- 50 نيعب كتظحال ىنال ابيعرأو

 ىلاعت 0 ىعفاشلالاق أك ةردن ةياهنو ةزع ةياغىف

 « اعيطلا كسفن نع عدذ نادجواال + اعم ءاييكلا فاكو قيدصلا داص +

 ىبع ىلاىدها أرما هللا ج رهنء ىلاهتهللاىذ ررعنعىور

 ءارجال * ه.ويع ىلا نورظن. مهناف وف هةحىف# هنادعال وق صفت لي نيلسملا نبي

 هيف اوركذام ناكناف هتراقلل ابلطبورءلاكلت ىا #اهب هنورك ذيوؤف هل مهتوادع

 نع ىوراك مهئابحا صئاقن نوري الق ءاحإلا ناو هئارأ لآ عسيلف ادوجوم

 ا ليقو نسا قيد_صلا صئقن ىرت ةقداصلا ةقادصلا هنعىلاعت هللاىذر 9

 نيعب كك ندع لاَقف 06 نع ىو“ م هدأ نس مهاوبال لاق الحر نا ءامحالا ن

 !ٍ 1 ْ # سان /ا ىلا رطنلاو كدبع ن ع ىريغ لد تعا كام تراحشاب 0
 ىاك تدناح نىفتسا|مو ْ

 6002 مهلاف) بهاوملا |

 ةاثلاتك رض دارس ةليعا 1 ١
 8 7 ا ءهريعاب و.ع ىف ىريد

 سائلا هه رك سال !نم ههرك ام ناف هنع بنتجف ههاركن اه: ىأر نلف مهبباعم ىا

 مهلاف 0 هليقا 3 2ع يمتشا 2 نوكا كلل

 نمؤملا ةأرم نمؤملا [سو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوقا «# ةآرمه |

 ددحأ ىيداام لاَقف كندا 0

 تلخاد سانلا لعف نه تاسحساام ةياورىفو هتناج .لهاجلا لهج تيأر اذاف

 -لغت نم نامقلل ليقو + تدناح تاج#تساامو

 يذاو #

 « بابسالا ةلازا مث 8 اهلازا قيرط ملعي مل بابسالا زي ملام ذا © اهبابسا

 ةليضفلا 98 قاشملا وباعتالا لمحت ه6باكت راو ههاهبابسالاوزب لوزت اما تاببسملاذا

 امم سفنلا عنم ناف ةليضفلاىا ««اهايصخ ىف فاكتلا و» مومذملا ثيذل 6 ةلياقللا

 سوفنلاو ةبوب<# ىهانملاناف ةقثم ةدايزو فاكتىلا جاتحم هيلع .تلبجو هتفلثا

 ليقاك هقحىف نوا وق ايف ىنعماوا 4م ا

 مال_سلا امش ىلعو هيلع قد لق »* هسفقن بويع

 ديد_كناب قثرلا مدعو رجزلاىا «فينعتلاوه ثاذدعب *# مث 88 كلهه ضرم

 | عيرقالاو موللاىا 06 والاو# نيكلاوهو راعلا ةبسنب هم رييعتلاب#» ظيلغتلاو:

 تاكت را مث وف ةيلاعلا ةيلاعلا ممهلا باب راص وصخا مهن س وفنلا لانه ةي العلاو رسلا ىف

 نمت ايكساامىناالادحا |

 نيعو اودنا» 1 ع نع ى ربع لسف كت 1 0

 ةلياك برع لك نعاض

 لمؤسلا| نيدع 00 ى*

 نك + انواكسملا ىئدنا
 3 ا ةوخ>الادقع * ودع اذه 0
 ظنلاو 1 مولعلا 2 حا ' ل -

 نول وشا كلم سسانلا ىلا[ |
 نع كا هقالخا نع

 دقو مالسلا هلع يسع
 ىبب دا ال لا قف كب دا نم لس

3 

 تلاد ساكلا لدعف

 ءايلات لقَف 0 ةأم محو

 عوفرااثيدحلافو اهلا ا

 ىفو نمؤملا ةأمنمؤملا |
 ة.خأ اه مدح نا لفا | كدا ف ردا نم لان طدالا

 هلطيلف أي5 ىأر اذاذ || دييممت # ةرخآلا ماو قالا ىف ةريصب ىذ « سصبتسم بلاط لكل ةر
 (ىلاظ لكل ةرك ثور |

 ىآ ( رعشة سه قثاقعلل

 49 ةري_صبلا بلاط

 «(( اهايسا زيي زن ثلاثلا ا

 ا * زمدلا ناك دادضالاب حلاعت ةيسطاك ةياقعلا 3 ضاصمالاذا 8 ةبوذابلا ١

 | لاد_:ءالانع ليملاف جازااىف لادتعالا ئئعي لاثمالاب م دادالاب لظفح ف ةيندبلا

 46 20 لاق 5ك اهليزيل

 (بابسالاةلازا» عبارلا

 اهبيسم لوز اهلاوزذا
 ةسضنلا تاراو

 مومذلاق لكلا كاذل (ةلباقملا

 (اهليص#ىف 3 وز
 (دادنالاب )ل وعفا !انبلا ل دل اك )ةرارطاةدوربلاك (دادضالاب حلا هن ةيسللا( ض ا ىمالاذا )ةليضفلا كل ؛

 سمامللا (مث) اهدادناباهنم ةدصلا ظفوص واهدادضاب حلاعيفةي ونءملا ض ارفاللا «يلع ساه و جازاالادت :ءاثالذ نعأ

 نيشلاو راعلا نم ةءاحاذام 0 200000 ةيقوفلاب (رييعتلاب )كلذ ةلخادم ىف اهب قؤرلامدع و سفنال (فينءتلا]

 باكترا بولقلا ضارما جالع نها ننداسلا 6 ةمالعلاو) اهنيو هلا ( رسلاىف ) اهلعي رقتلا ىا (مجنوتلاو)



ْ 
 ٍرابتخا و ني اةلازال فواخلا ضع ىف سفنلا ءاقلاو للا ةلازال فارسألا باكت راك نسملا قائلا( ةلباقملا ةليذرلا)

 ىغبن ااا 1 لحلاب ىوادتلا ليبق نه اذهو كلذ ريغ ىلا روهتلاو ىضغلاو رككا ةلازال قلقلاو ةعضلا

 افرطلا ىلا ) هبت ءءاق نه «زواحجتنال ىت>) ايوجو 6 ظفحاف ) لاق اذاو هيلا جاتحام ردق ىلع هنم رسصتش نا

 رع ةبرق مازتلا ودو رذنعج (روذلاك - 1 - ةقاشلا تاضايرلا ) عباس ١ « م ) رخ خا جب العىلا جاتعف 6 رخآآلا

 6ناعالا وإ) ىلاعتدللا ىلا

 فلا وهو نيم عج

 ةدهاعملا ىا «دوهعلاو)

 لاعالا مازتلا ىلع )

 ل تا (ةقاثلا

 نع اهعزنب ةعاطلا ىف

 ©( نءذ ىتح ) لئاذرلا
 لهءاوهامإ ناءذالا نم

 «ةلوهلاو بيطلاب اهنم

 الثم صمهالا ليه ردصم

 نا ىلع هلل ليخلالودب

 آنك هللا لدم قف ىذا

 لاه نو ارد اذكو

 ىلع نةدصنال هللاو وا

 ارانداذكو اذك ءارقفلا

 قدصتا مل ناوا ىلامنم

 مك

 لوشو ىلاعت هللا

 نا ىلع هلل صيرحلا

 ددح ول

 نابعثو بجر مودا

 مويلا عضاوتا نا "ىلع

 ىلع سقو هاقلا ٠ نهم لكل

 نم نءاحلا و اذو

 قالخالا ةلازال جالعلا
 عاما باكتراذهوءذملا

 (ق للا ءوسمذىفدروام

 هئام - مم (اليصفتو) هدارفا نه درف لك لما م ىا «الاجا) ةفنرمثلا ثيداحالا نم

 1 لاجالا ىلع قلما ءوبس مذىف در وام وهو «(لوالارمسقلا » اماو 0 ةع*ذلا قالخالا ناي ىف

 ءهاقلاو للا ةلازال فارسالا باكتراك نسما قلخعال # ةلاملا ةللذرلا

 « لظزهاف هو ةرورضا سحاب ىوادتلاك اذهو نيالا ةلازال فواخلاىف سفنلا

 رخاآلا كرطلاب ىلا زواحتالا ىح وف هدنع

 ظ فارسالاك رخآلا فرطلا ىلا زواج الثل ةجاحلا ردق ىلع دزبالو ضرملا

 || نم هبكتراام ظفحلف ىعملاوا بازملات ف فقوو رطملانه بره نك نوكيف الثم

 كالذ ليزيام رده فتكيلف ىعل

 كالت لاوزب لوز ةرورضلا ججناام ناف دوصقملا لو_صح دنعثالذ كري ةليذرلا

 ةليذرلا مث هلوق ماقملا اذه ناب ىف ليقو + امهفخا باكترا نيررمضلا عامتجا دنع

 نع زوا<#الىنح هدنع ظفحلفةروكذملا ةليضفان ةلاقملا ةللذرلا ىمشال هنا مث ىا

 ال15 22 رارخألا لهسي طوفملاناف ةاذرلاىا: رخآآلا فرطلالا ةليضفلا

 هلامعتسا فعضلوا سفنلاىف هنكمم ةوقل تاجلاعملانه رك ذاع لزب ملنا *« مث

 قاشلا مالا اهيذعنو سفنلانبرمثىهو ةضاير عجب # تاضايرلا. 9 تاملاعملا كلت

 ةيئدبلا# روذنلاك هه ديك وتلا ةفصااكف ةبعصلا ةبعاملا 6 ةقاشلا 9 ايا ايد

 نعل قسلاكف ةديدشلا قئاوملا # دوهعلاو وه نيع مج *# ناءالاو وه ةيلاملاو

 رهشلا تك امايصو ليالا رك ١ مايقك © ةقاشلا لامعالا مازنلا ىلع منام الا ركذدعب

 ةقاشلا لامعالا كالتنم # اهنم لهسا وعام ## سفملا لبةثىا # نعذنىتح

 هل ليقف هفصو نكمالام لاقف هللاليبسىف تيقلام هلليق ىتاطسباا نع ىريشقلا

 0 رف تاءاطلا ن٠ ”ىثىلا اهتوعدونف اذهاما لاقفكنم كسفن تيقام نوهاام

 كالهلا فوخدنع ةيعصلا تاااعملاو ىلا هل مطب نك اذهو دنع ءانآ اهتعف

 ظ ران الا نه * قلخلاءوس مذ ىف دروام عاقساو 2 اهب قضراعلا ءاحرل ضاصممالان

 ٠ اذهاو ضارمالا قئاقح ف رعم هلوقىلع فواطعم هنأ رهاظلا هرك ذيساك ةبوبتلا

 | ا ما رمل 0 ا لاس اذه سياف ىجاّرلاو 00 ةلادلا مث لفل رت

 لب ةعمذلا نم ئش نانمانا ا نسبيا 000 3 الاجا 2 درك

 ٠ || يات اذه ه# وي رثارثاب ةعم ذة يمذ لكوا هياليصفتو# ةريثك تاّيزط لاش

 ! ا ' ىلاج الا ىا » لوالااماو العلا مسقلا ىف ىلاعت هللأ ال 22 م ىلإ صقتلاىأ

 , (هف)



 نال هناطع لاما نارهن ننعم نع وه ىتاهفصالاىا 1 فص حج رخام هث .

 هللا دنع قي ةذخاؤموةيانج# , ظعا بنذ نمام 0

 ىا # تاذؤ#ف ب بس و ف اقلط م 6 قلل اءوس نلف سانلا دنع رظعا نكي ملنا وهي للاعت

 كلذ خوسرارخآ #4 بنذىفمةوالا 9:ةبوذلاب# بنذنم جرطالدبحاصنا طال

 الق لصالا ماداف دي رايتخاهنرمثناكناوىر ورسض مح ارهلضان الهلا ديملاوهىذلا قلك

 هللا ىضر ةشدام ةياورىلع ريغصلاعمادلا ف ثيدهلاو +ادج لمأتف رثالانع ولم

 ةب وت هللادنع هلوالا بنذنمام انه ركذيسام برش اك اذكه اهب مانعو اهنءىلاعتا|

 تزيالف ىوانملالاق «دنم رش وهامولا عجرالا بنذنم بوتال هناف قلما ءوسالا |

 انه دارااناب مهوتلاف رخآل عفش دحاونمباتنا هلال رصملاك وهف ادبا ةبوتلا ىلع |

 رخل 0 قاخللانسح مالسلا هيلع هلوشو فرعلا ةداهثب بضغلاوه ا

 نيصفتلال | انا 00 دوصقللاىلع ةداهشلا نع ثيدحلا ير ليوأت لاقامأ

 هللا ىذر ةثئامنعهطسوالا ىف ىناربطلا # ططو#### جب رخو ىلاجحالا ىف مالكلاو |

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق اهنا ف اهبونانعو «# اهنع ىلاعت

 هتبقاع ءوسنم فاو نا .ئالاههركيام وهو كربتلاو نولادض * :مؤشلا |

 ةراشا دنسملا فيرعتىفو ناوهلاو رسثلاهنأش لب ريخ ىتأيال هنال © قااناءوس © |

 طسوالا فىناربطلا # فص ططة#هنم سانلامءاشش. الام اذهمؤشلا ىنهملاف رمصحلاىلا |

 هللا ىلص ىنلا نع إي اهي ونانعو # اهنعىلاعت هللاىضر ةثئاءنع 8 ىتاهفصالاو

 ىلاعتهللادنع © ةيوتدلالا قه نيبنذملاو ىصاعملا نء # ”ىبشنءاملاقهنا ١س وهيلعىلاعت |

 بنذنم بوتال 8هجانم داسفوهتءيبط ءوسل ## هلاف قلملا ءوسبحاصالا

 هنم رسثلا مزلي الف الاو ٌركالاوا ناكءالا ىلع اما # هنمرسش # بنذ#ىف دامالا

 هللاىذر سابع نانع 8 قهيبلاو طسوالاو ريبكلا فىناربطلا * قهطكط © |

 ا

 داك هنوستل ( نسل قالا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل < هللال وسر لاق

 هفرشةياغل #8 نسل قلخللا اسو هيلع ىلاعتهللا لص هللا ل وسر لاقلاقهنا امهنعىلاعت |[

 ل 1 هماقتاو هم 1 ةغةدشا ةناكمدي َ ا ء)ةيزاجامنا كامرا 1

 00 0 رمال 0 0 4 و 1( با ا 4+ اص 0 2

 0 ا! تا

 نم لئس نيح مالسلاو

 بضغنتال نا وه قانا نسح

 وزنا لدف تعطتسان ا
 ه ىلحلا ءوس نا ىلع

 ليوأت نم ديالفٍيضغلا
 نيرمالا دحاب ثيدحلا

 ىلع لمح نا اما وهو

 ةفلابمليوهتلاو بيهزلا
 اماو قاخاءوسىف مذلا ىف

 روك ذملابنذلا صتخنا

 لد ناكلا ادعاع

 «(جرخو) قيفوتلا فاك

 طسوالا ىف ىناربطلا

 (طط) هلوش هلزومرلا
 ةكشناع نع نيتلمحماب

 لاقتلاةاهنااهنعهللاىضر
 ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر

 دض (مؤذلا 1 و ديلع

 ناسنالاههركياموهون علا

 ةقاك وس لم ةفاحاو
 عقوبال هلال( قاخلا ءو)
 رسثلا هنأشو ادبا ريخىف

 اهنعىلاعتللاىض ر قش ؛ام نع رث(فص طط )هلوهامهلز وه رملا (ىن / ةهرب 2 ىتاهفدالاوىتاربطلا ج رخاو+ناوهلا

 هبنذ لايونم 1 (ةبوت لالا نيد ذملا نم ىادلحم عوف م ('ىش نماملاق مو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ن

 تنذ (ىف) راصالا ىا مداءالا بنذن# بوت. هجارم داسفو هتعيبط ءوسا (هناف قاللاءوس بحاضصالا)

 جرخاوقيفوتلا فاذك ةبوتالكهتوت نوكل هتوت لبش.مل ةبوتلاىلع تابثلامدع هنمىلاعت هللا لع ثيحو (هنمرش))

 لاقهلا امهنع ىلاعت هللاىذر سابع نانع)(قهطكط) هلوش اهلزومرملا قهيبلاو طسوالاو ريبكلا ىف ىتارب



 |نم هلال اياطغلا قامللانسملا باذاامتاو دجلباديلجلا ديلا ءاملا بيذناط ) بونذلا ىا «اباطمللا بيذ)
 لاو ) ةللبحم ةراعتسا اهعبتت ةينكم ةراعتسا مالكلا ف لوقا+ تائي_سلا نيهذ. تانسملانا ىلاعت هللالاقدقو

 ءا فصولا فئذحىفو ةطاصلاى أ (لاعالادسف ) ةلوهسلاعفالا ”ىيسأاهنع ردصت 0 ةلمهلا مضب (ءوسلا

 سيلهناك اهريغناو اهفرعشل

 8 وحك نم (دسافلا ضرغلان ع ةيلاغلا ) سه هءزي- ةفعلاو ةعاجلا و ةمكملا ىه ىتلا طيرفتلاو طارفالا

 عجج (لئاضف ) ةععسو

 تماقام ىهو ةليضف

 هرئا دعت لو اهرحا_صب

 تال اكو لئءاضف ىنعي هريغأ

 و رشبلاعونب ةقبال

 كوز تامكلا يابس

 شانزارش(دو#* قاخ

 طاسوالا نم ىا ( اهنم

 اهضعب ىا ( ةدرفنم )

 اعمتجموا ) ضعبلا نع
 ارد اهم

 اهعومج نهر شان (وا)
 عومجملا كاذىا ( ىعمملا

 ةكلم ىهذا (ةلادعلاب)

 سما والا لاثتم ا ىلع لمحت

 ىهاونلا بانتجاو

 اناكمو انامزهلاثما اح

 ىف ©( هل لصح نك )

 (عبطوابسكب كلذ ن٠

 6 هظفعلف ) هيلع لبج
 هل ةليزملاتاف آلا نءهفرسشل
 مدعو هلدا ةمزالع )

 راجفلاو ( رارشالاة بعص
 ىلا رظنلا اهتدام سفنلا نال

 ةراؤ٠ ةنراقملاو ريظنلا

 ةعيبطلاو ةلايسةحرقلاو
 م (هاياو) تافولأملاو تايهتشملا ىلا .ةلايم

 ا

 | ءارلا عضو ةيتضلا جفب ةضايرلا نم## ضريلو و ةلداجا اد ود مياارسسكب ا رملا و |

 سبيلا طرفل ءاسلان« دمحام وهو دا ىا ه6 ديلطلا ءاملا بيذاكاياطخلا بيدي 8

 " داهشتسالا نم دوصقملا وتائيسلانيهذ.تانسملانالواةبوتق.فوتلاما كلذ لءلدربلاو

 ||| اهنع ردصية كلم «ءوسلا قالا وف ثيداحا عطش الئءلف لبق رك ذاماما ودعب اعف رك ذام

 | باهذاب «لسعلا للا دش اك فةلاصلا# لاعالادسشب له ةلوهسب لاعفالا ىبس
 #7 طاسوآلاو ه8لاقف ةدومحلاىف عرش ةيلاجالا ةععذلا نايب نم غرفالو +هتوالح ا

 'ةيلحلا ىلع ةيلأ'مدق خلا ة بوث ملاطاسو الا واقلطم فارطالاو قبس اهثهلوق 5
 "١ دسافلا ضرغلا نع ةيلاكلا #3 ةعاصشلاو ةفعلا وةمكملان مههدقتلا هث الث ى

 ةفوصوملا طاس والا نم # اهنم شاند وه قاخ لكفو» تالاكو# لأ اضن ف ةعم»أا وءاي 3

 هذه لاكو#ةلادعلاب ىع-ملا اهع ومن نم ف شان## واول 5 .««اهضعب اعتجت واد رفنم 9
 ١ مظع قلخ ىلعل كناو ىلاعت هلوقك قالطالا ىلع قلذا فرسشاب صخ طاسوالا

 بهذملانا ال »ع ,طوا بسكب 8 دومحلا كلذنم ”ىث «هل لصح نفإ#
 | «ديفصلفاط لقدخ مدت كالعل دعي نيبهذلل ةراشالا ىلع لجلاو خيلتلا مدع اندنع

 نم ©« هلها ةمزالع هه لوحتي الثا ضعبلو
 ٠ مدعو ةقراس ةييشلاوديراج وعلا 50 كارشألا بجوت ةرواخجلاو

 ١ هيحاصب ىدتقي بحاصلا ناف ءارلصلا ن

 ا ناف قلخلا نم هيلع ناكام دوعو قلْكلا خالسنا ةعرسل #« رارشالا ةبعص
 ا ٠ |ررش دعي رابثالا بحن نمو لق 5 اهيرس ابيع اريثأتت ار واحلل

 ضو 8 . 2 7 2-7 - . .٠

 "ا* ىدتعب نراقألاب نيرق لكف + هشرق رصباو لكئستال ءرملا نع *

 ا 0 0 ةيراقق نيحاذ ناك نآ وربع ةعرس هبنك رش اذ ناكءاذا +

 5 , ليق و 5

 | «دييش را داسف ماض. .+ هتالاح ىف نالسحالا نوال +

 ا

 أ + دمضف دامرلا ىف عضوي را 0 يسم ةحلطاب لإ ثكيلللا ىاودع

 | مابا ا للاخينم
 7 الا

 و ظنيلف هلبلخ نيد ىلع ءرملإ ٍِ ا ل

 َ ىذؤياموا زا ا ا هي حازماو» بعالا ووهللا نم## ىهالملا ىف 2 ىوهتو

 ٠ 'ىجسو زوهف ةصخح ديني ىذؤيالا# نايحالا ضعبفف قالا حازمااماو لطب وا

 بعالملاو ( ىهالملاىف لاسرسالاو) ريذحتلا باب ن )قه( 

11 

| 
|| 

 ادودمت ميلا سسك «(ءار ااو) ةياعولا ةلمهم ا ءازلا فيفُحو ميلارسسكب «(حا زااوز فو رعم وهالا ن ٠.ه ةاهلم محب

 وهو 6 مو هيلع هللا ىبص ناك دّقف هبق جرحالو اردان كالذ ةلخادمامااهنم لكف كاسة سل مومذملاف لادمحلا

 ةضايرلا نه مها ةيتلا فب (ضرياو) اًقحالا لوشال
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 ا

: 

 »هل الح 35 ذيلف 0 اهثريغو ةالصااو موصلاك (ةيلعو) رايتعالاو ركفلاو داقتعالا نه هيلع فئاظوب هسفلا

 تاوهشلا نع ةغدانلا تار و دككلا ند ( .ءافص وهماودو) ةفيرمثلا تافصلاو ةديها قالخالا نم ىطعاام ةلالج 4

 هللا ىبص لاق ةضوعب حانج ل فوات اهناو ىلاعت هللادنع اهئاودو ادت اةر اقح) ر 0 [ )2 ةنا 79

 ةراره 0 نعو * 2 ارصملا ىف اك ءام هب سش اهنم || رفاك قام ةضوعل حانج هللادتع لدعت ايندلا تناكول مسو :

 تطملا رانلا 0 ا كناعا 0 ا 0 و ه.لع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر لاقلاقهنا هنع ىلاعت هللا ىذ

 هللا ىوةئاف كتنيفس 7 ريثك سان اذ قرغدق ق.عرح ايدلاناهنبال مالسلا هيلع نامل لوو + ءايحالا ىفإك

 ثنداحا اهيفو 7 ءايحالا ىف اك ايحان كارااموو<# ثالعأ ىلاعت هللا ىلع لكوتلا اهعارشو ىلاعت هللابنامالا اهوشحر

 لاقو نكتملو ايدلاب كناك !سوديلع هللاىلص لات« اهلا وز و ) ه5 ه ١ 98- راهزالا عماج ىباتكىف اهتعدو ارايحا,

 بيغ كناك ايندلا ىف نك
 كسفندعو ليدس رباعوا
 ىعب رودبقلا باعحا نكد

 رفاسملاو بيرغلا نا

 لفاونلاو لئاضفلابلاغتش الكود علاطملا و يعتلا و ماهتلاك 6 درا عو ةيلع ف ظوب هسفنإ»

 قاخ نم ريثكىلءلضف هناف دومحلا قامللا ىا ه6 ه:لالج رك ذيلف قه نيا اصلا ةرايزو

 ه«ايندلاةراقح له ركذيل © وي هدادضاتارودكن مدل # ءءافص وهءاودو ة8ىلاعتدللا

 قرغ دق قيعر# ايدلانا هنبال نامل لاق ةضوعب حانج لدعتال هجوىلع هللادنع

 0 ىلاعت هللاب ناميالا اهوشحو مظعلا هللاىوشن اهيف كتنيفس نكتلف نيتك نمان اه

 00002 |١ باعصا نم كشفندع و ليدس راعوابي حك ناكابندلا فنك لسو هيلع لاعهللا لكل
 كاذكةرورضلا ردشبالا © قاما نس ىفدروام عامتساب و اهتدشواهرسعىا# اهدكتو اهلاوزوإ# روبقلا
 ( اهدكو ) ايدلالها ]) دنت ور» :ريثك تاّيرج ىلع لقشا دجو ىلع «الاجالك ةمزالم له َح
 هللاىلص لاقاهتحار دض ١١ تاتكلا اذهنم ىناثلا مسقلا ىف 6ىلاعت هللاءاشنا “جس ىلصفتلا ىاىناثلاو
 ةحارإلء امو هيلع ولاعت/ 17 ليز كنا لج مالا هبلقا هبط 6 لاهتلا لزوت ف 0 1 «لوالا نمو»
 07 قاغلاقاطمىف بلاغاانا عم ةمظعلاب قلغلا فصوامنا ىيللا نع «ميانع قلخ

 قلللا نسح ىف دروام
 هبعش عيه لماش الاجل

 لكفدروام(اليصفنو))
 «ىناثلا>مسقلا (و)لاهنم

 نسح ىف دروام وهو

 ليمضمتتلا !لعد قلنا
 (ىلاعتهللاءاشنا 'ىمصس)ب
 نهو)اهنم لك ركذ دنع

 (/ىلاعت هللالوق لوالا
 (ميظع قلخ ىلع ) دم اي( كنار ملسو هي .لعهللا لص هييبحو ةيبنل اياطخ ىلاعت هلوق لاج الاىلعهيف درو ىذلا نم ىنع

 تافصلاو ةد.لا قالخالا عيج ةعداجاهناف هي -الاوذهىف لم ا فاظلغو انيلهللاقحشب ءافيتسا وا ءاما ١: ملظعلاب هقلخ فص 1

 مة لع ىلاعت هللاىلص ىنلا لوقو١ 6 هيلع ىلاعت هللا لص هيدال ىلاعت ةللااه راتخاىتلا ةنسالا ميثلاو ةفيرتشلاا

 هللا لص هللال وسرلاق لاق هنا هن دم ىلاعت هللا ىذر سنانع)(كط) هلوش هلزوءرملا ريبكلا ىف ىتاربطلا (هجر 7

 (ةرخآآلاتاجرد مظع) ريغلا نم عمجامل (هقلخ نس غلب بل ) هتلزنم ركتملا ريغ لب زئتل ناب "جب (دبعلا نا وديلع اعل

 يزاكمملا فاعلا هلو اه: ةزو كما نا, زفقف لابي «فإ يلب ا فيعضا هلاو لزانملا فرشو) ةمالا حاصل 7

 اهحرناكلب 2 وك نم مركلان م ردابتملا وهام دلع نقلا مهوتالثأ مركلا

 اروصنم ءادعالا رودص فابيهءرهيلع اظيلغ رافكلا ىلع اديدش رياقب ر نينمؤلاب

 هل نكت مل هنال (ىيظخ ةقلخ ناكاامأ دينا نَدوارهش ةرتض ىلع مهم بعرلاب
 الط ل دقو قا م :طابو قاع عدا . رهاظ 3 ليقو ىلاعت ا يق

 ىف ىتاربطلا « كط هه هج رخامف هو هيلع ىلاعتهللاىلص ىنلالوة# هنم هيو

 س وهيلع ىلاعتهّللا ىبص هللا ل وسرلاق لاق هنا هنع ىلاعت هللاىذر سنا نءإل ريبكلا

 اهلا موك ةرخأألا تاج رد ميظع 9 ريخلا مءا هنوكل «هةلخ نسحب غلبيل دبعلانا

 هي ةدابعلا فيعضا## دبعلا ثلذىا « هنا 9و لالا#« و لزانملا فرش و ةيلاعلا

 قالا نسحو وصلا ندبلايلع اهنوهاو ةدابعلار سباب مك ربخاالأ رخآشيدحىفو



 (9) ةنال (مهجىف ةكردلفسا هقلخ ءوسب غلبل) اهب ًادتبلانا ىلع فطع (هناو) هقلخ نسحالا ناكملا ظعو

 ةرااىدادغبلابيطغلاوكردتسملا فك ال اوقهيبلاو دجاج رخاو +هلزانم كلت و ىلاعتهب رفكلا هللابذايعلا وه يح

 الإ هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تمعسلاق هنا هنعىلاعتهللاىضر ةريره ىبانعإل (كح قه دحال هلو /
 ظ مراكملا ( قالخالا مراكم م ال ) ىلاعت هللا هناو هن ؛ لعل لعافلا نع تكسو لعافلا ريغل ءانيلاب ( تعب

 اوالخالا مال تثعبىا اا ةفصلاةفاضا ليبق نم قالخالا ىلا هتفاضاو ةومطصم مج 00 0

 | احو 0 نوثوعبم مهنم دحاو لك م ه؟ ز- مالسلاو ةالصلا لع ءايننالانا كالذو 7 ةمركلا
١ 
١ 

 000002022222 ل ل حل را ع ١ ةعحا |
 4 هناو 3 اهلك لاوحالا ىف لدعلا بادتآل عماج ثيدمحلا اذه ىدرواملانعو + لي 3 7 - 3

 8 « ىو راح 6

 ”اهمدهي هنال هتدابعتزثك ناو« منهج ىف ةكرد لفسا هقلخ ءوسب غلبيلط دبعلاىا |[ © 0
 || 3 7 3 ١ ىل اعت هللا ىبص دمت انيسنو

 هللا لص هللا لوس رال.ةليضفلا لاقرفكلاىلا ىذش اعرلب بحتااوةمعتلاو ءايرلاك

 ا اهناريج ىذؤت قلللا ةئدسىهو ليالا موقنو راهنلاموصت ةندلفنا سو هيلع ىلاعت

 نم ضفم قاخ نسسدح لكذ ةل-جلابو راثلا لها ند ىف اهيف ريخال لاق اهتاسلد

  دجأ مامالا## كح ته دح ف هئساذكو تانسس | تمءاضصت نأ ىلا هئنس> ىلا ةئسح
 ا 8 عي عماج ديدج عرشب

 هللا ]ل وسر تعء* لاق هنا هنع ىلاعت هللا ىذر ةريره ىلا نع ف كاملاو قيهبلاو 1 1
 ١ - 0 1 2 5- ده *,. بلا ث
 أ 6# قالخالا مراكم مال ىلاعت هللا ليق نم #4 تثعب لوعب مو هيلع ىلاعت هللا ىلص 3 ل 5 4

 رئاسل لصاح ميركلا قلخلا لصا نا ىلا ةراشا هيفو هميركلا قالخالا متالىا مم 0 ّْ 0
 ها ا ل ع

 ةعركلا قداحالا كالت

 ءاانتبلو انيلركو

 | سسّؤمو دد ىلا 20 اذهلو مياستلاو ةحلا مولع هب صنم هماماو ءاسنالا 1 1 واداونا :اربطلا

 اا 01 مكادلا لآ ةراثآ ف اضياو مئارشقلا- اخ ةعيرش تراصن || 380 دودو ىار
 قى 6-2-5 0 : :عا(د بط)هلوشام#
 | نِعلا لها ةقرو را ةلعاحسو تارك ١) مركك مانالا عبجج ىف ةشاثثا ناسملا 5 0 ل

 | هلوق سس اذهف لسايلاو بطرلا لكل عماجلا نر ملا وه هقةاح نوكل اهريغو 0

 هنع
ع هيد واد واو ىتاربطل اه دب طه ىدعب ىنال مالسلاو ةالصلا هيلع م اعتدت 00

 ا هللاىض رسنا ن

 .ز 0 #3 بحاص 0 بهذ 000 هيلع 0 0 0 6 لاق هنأ هنع هم 1 يدك وسر

 أ ىناريطلا## طط 8 اقاخ امكن 0 ا 5 ل 5 زاهل قلاةأرملا اذ 000
 || . ىاربطلا# 5 لود ل 3 ةى هلو 00 آلاو اندلا ريخ)

 ا ل لاعتللا لص هللا لوسر تمعس لاق هنا هنع ىلاعتدللا ىذرةري ره ىبا نع لف هطسوا ىف هرلغ ةللاىلص لا ذلك
 ةداعلا و ةعربطلا ىنعم نيتءذوا ةعضنب هي هقلخو لجر قلخ هللا نسحامل وشب لسو ل
 00 00 نيالا لاو هلا لآ ديبح هتعيبط نحو, سانلا ىلا هيب هتقلخ نسحذا || هما را ا 000( 1110 ليقنم « رانلا همعطتف »ف ةينطابلاو ةنرهاظلا ةروصلا ىا ليقو || ىف نسح 8

 ت2 ا ليل اورو وق تاوع) | ةريرهابا اي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لور لاق لاق هنأ هنع ىلاعت 02 لو هوت ود هلوش هلزومرملا هللاىضر ةريرهىبانع ف قهببلا * قد نيرادلا ةداعس زوفيفسانلاو هللا ةبحم قولا لاو ساو
 (ادبع) هلعجام ىا( لج ر قاخ هللا نس )) هيفان امل وسن هس و هيلع ىل عت هللا ىلص هللا ل وسر ته لاقهنا هذع ىلاعت

 انطلاو ةيحدلا نوكسف مذب وا هيلوامضب (هةلخوإل رصبلاب ةكردلا ةرهاظلا ةروصلا ءانعلا محب قلغاوانسح

 رم ناكام هريدقت هدعب 000 بوصن:م لعفلاو ىقنلا باوج ىف لخاد ردق» ىلع فطعال افلا «رانلاهممطيف)

 را ريشست هيفذ قيفوتلاىف ماعم ىلاعتللانم نارمالاناذه نوكيالىنعب رانلا ماعطاف هقلخو لجر قلخ نيسحندللا

 آلاىذ رل ددعرصخالا(ةربرهىبانع 7(قههلوشب هلزوم را اضيا قهيبلا ج رخاو +اس أ راهنم هتان هنم هللا امهتسح

 مقطنلا عم اطخايافلا طاقسابنيثدحلا ةدامت رج 6ةربرهابااي ممسو هيلع ىلاعتدللا ىص هللا لوس ر لاق لاقدنا هنع يلاعت

 ا



ٌ 

 نسحامو)ب هنعامهفتسةرب رهوا(لاق ]) ذيدعت ءابأاف هب كس وا ل وعفملا ىف ة دن نم ءابلاو (قاذلا نسح)مزلا ىا(كيلع)

 ( كعطق نم ناسا قالخالاوناسحالاب (لصت) مالسلا هيلع (لاقزب هتمزالم قدس ىذلا (هللال وسراب قلذلاب

 (كلظنع) ةذحا ول كر (وفعتو) لصتنا وهىا فوذ# اة راككا ىلع لعفلاو ةعيطقلاب كالماع ئاإ

 ءايحالا نعو سفنلا ىوق لادتةعا وهو هءزلا ىا * قاذلا نسف كيلع

 نساصم هنري نا ىلاعت هللا لئسب اماد نآك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلا

 « لاق هللا لوسر اب قلخلا نسحامو لاق ف قالخالا مراكمو بادالا

 ةفلالاو ةرايزلاب ةلصاوملاو لصولا نم *# لت ٍلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 كناف كيلا هددعر مدخكع تلعرااو كدعابو كقرافو 7 كعطق نم ل ناسحالاو

 هللالاق ةردقلادنع اهعاض وا انديواالام يي كاظ نع وفعتو 3 كعياص قر را

 ةمدخوا العواالام «ىطعتوو# اناعاواماهبلق هللاءالم هذافناىلع ردشوهو

 اهنوكل هئالثلا هذرب صيصختااو ناسحالاو ربلانم ه#كمرحنم# ةجاح ءاضقوا.

 كلذ ىضنقن ةثداطلوا ةريرهىباىف اهريغ دوجواوا ناسملا قالخالا مظعا

 رك ذاع ةروضت5 تسبا.ناسملا قالخالانالاو ارك اولا اهراع 1

 يدنا ل رهاظلا لبءافخ ىلاج اللا دهاش ثيدحلا اذهنوكىف نكل

 ةقرع تءاح هتراح نا نومأملا نع هيبذتلا ىفو +ةثالثلا هذهنم لك ىف ىلاجالا

 ظفلا نيمظاكلاو ىلاعتهلوق لمعتسا تلاقف اميضي نادارق دل 0
 هللاو تلاقف توفعلاق سال نيفاعلاو هدعبام لمعتسا تلاقف تلعفدقلاق

 ريغصلا عماجلا ثيدحىف و+ىلاعت هللا دجواةرحتنافكيلا تنسحا|لاق نيئسحلاس حن

 هحراشلا كلظ نع مغصنو كمرح نم ىطعتو كعطقنم لصتنا لئاضفلا لضفا
 تغارلا لاك ةقاسشلا تادابعلا راسم سفنلاىلع قتال ا

 لدضوو + دولا هناك كتم نق ءالطعإو + دع تن ملا ةياهن وفعلاف

 وهف ناسحالاب ةءاسالا لباقنه ضعب لاقو + ناسحالا ةياهن كعطقنم

 ءامداوا ةقيقح هيلع هناسنالا فصو قالطال قكسملاوهو ناينالادارفإ لك أ

 هءلكذتو البتق هتروريصوا اليلخ ودعلا ةروريص قائلا اذهتارمثنمو ةغلابمو

 دقل ىسيع لاق ليحنالا ىف تيأر مالسالا دج لاق.اليككنت ةيهلالا ةردقلا ماهس
 اولباقتال مكللوقان آلا ونذابزذالاو فئالاب فئالاو نسلابن دانا لبق نم مكللبق
 كءادر ذخا نمو رسالا هيلا لوف نمالا كدخ برض نه رسثلاب رثلا

 هتياك و لئاذرلا نع كبلق ةيلخضب كالاسلا اهيا كيلمف 8# ىهتنا كدازا هطعاف

 لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا ع ىلاعتهللا ىذر داعم ميك[ ه0 + نا لهم نع ثيدااىفو ةردقلادنع 0

 ردش وهو اضيغ ماك نم

 هللا هاعد هذفنب نا ىلع

 موب قئالخلا سؤرولع

 ىاىف هريخ ىتح ةمايقلا

 ةياورىفو +ءاش روح
 اناعاو انماهيلق هللا الم

 10 حاصلا ىف اك
 0 نع ىور هيبلتلا

 ةقرع تءاح هتراج أ

 ةفرما تدصق تراعف

 نا نوما دارافا هيلع

 ىالوماب تلاقف اهبرمضي

 ىلاعت هللا لوو لمعتسا

 لاق ظيغلا نياكلاو
 امب لمعمتسا لاقف تاعفدق
 سانلا نع نيفاعلاو هدعب

 تلا ةث كنع توفعدقلاق

 نينسملا بح هللاوةيراذلا

 كلاكتسحاد وءأملاقف
 ىلاع: هللا دج ول ةرحتناف

 نه ىطعت وز هداك ىوتا

 نم هدنع امن ©( كمرح

 اذهىف رظنال وقنف ايندلا

 مراكم عج فيك ثيدطا

 لاعالا نسا وقالخالا

 ةزاجوو كبسلا نمسح عم
 وأو ىنعملا ةفاطلو ظفالا

 هريغبابلا اذهىف نكيمل
 قالخالا عضانم باتتكىف امك ةروك ذه ردنا ثيداحاب بلا اذهىنا اصوصخاناهر وذ واناد واش رعت ىفكل :

! 

 قيرطو قطا ليسا (كلاكااهبا) مزلا 5 (كيلعف) ئه ةر رهىاىف اهادعام دو+وىلع ءاش لد لطقف هذه!

 ةلمهلاب (هتيلكو) ةءاندلاىهو ةلاذرلانم ةليذر مج 6 لئازرلا نع كبلف) غبرفت ىا ذمعملاب (ةيلضن) ةرخآلا |

 ا



 اغ!اقالخ الاب ىا(لئاضفلاب)

 هذي رعت و(هريسفت ىف ليقذا
 لك نم جورذلا وه )
 لئاذرلاوهو (ىيدقلخ

 قاخ لكى لوخدلاو)

 تذو لع ىا 47 2
 ةركك ذآ  لئاكمتلا

 ليقو هريغو ىريثقلا

 يفاكلا كلر قولا

 رد ال نا و
 عاباو ةلزءلا رايتخا

 ةمكملاب ىطنلا و ةعن غلا
 كك اشر دل 9 1 5 وو

 ةروك ذم ىهو ةريثك

 م +*فوصتلاب تك ىف

 دعاوةنا اوركذدق مهنا
 ةعيرا :ةديخلا قالخالا

 ةفعلاوةعاجتلا وةمكملا
 ةثداتلا نأ. لق لدعلاو
 لصا وهف لدعلا ىلا عجرأ
 ناو+ ةد.لاقالخالا عيج

 ةيمذلا قالخالا لوصا
 ركلاو ثضغلا ةعيزا

 عجرت وىوهلاوةوهشلاو
 ىلا قيقحتلا دنع عيجلا

 نو 2 للص و ندفتلا
 نس روهكثما وه اذه

 ىأر ىلعاماوءروها
 قالخالالوصاف يكملا

 قل ف ةدتجلا
 ةواذكاوةفعلاو ةءاجشلاو

 عورف نو * ةلاد_ءلاو

 ةنطقلاو مهفلا هينا

 طظفللاو ءاكزلا ون هذلاو

 نهو لقعتلاو ركذتلاو

 أل نع )راصتخاب (ةرابعزإ نيواودلا هيف هي ه1 ا- ةنودملا «فوصتلانافإ ةلض

 ىقابلا ىلا وعد اع ردحاو قاخ كرثناف قا رغتسالا نيمأللا الكنا رهاظلا هي لئاضفلاب

 ا فوصتلا اعن ءرهضمب ربعاذلو ةيلحتلاو هيلا ىا # امهنعةرابع فوصت:لاناف 2

 10 ىا ءاننلا : نم # ىند قلخ لكم جورااوه هريسفن ف ل |.هذا 8هقالخالا «ل

 دنا 00 رابع وامامالا ئاقلا لبق "ىلع ىا## ”ىنسقاخ لك لوخدلاو 9

 لكفف هلا ن وكي ناود ىتملا ناععن رعنعو هيي و كنع قمحلا كد ناوه

 لجرنم 2 ا ترهظ هم رك قالخاوه ليقو تقول اىف ىلواوه اه تقو

 قئالخا ىداىف ع كت 555 00 *عو +مأ رك موق 0 2

 عابتاو ةلزعلا رايتخا وهليقو ىناعملا 0 و ىوامدلا كرت وهليقو ىريثقلا فاك

 حرش ريدقلا ضيفىف ىوانملا فؤرلاد_,ءلاق هنارعاو +همكملاب قطنلاو ةعيرمشلا

 * ةثيعماو ةدايعلا ف داصتلالاو ٠ ةماقتسالاو + هن حاب ةئيسلا عابباو * راثالاو

 1 اناجلا صخرلا لعفو « فاضتالاو * سانلاٍبيعنع سفنلا بيعب لاغتشالاو
 أ لاملا قاشاو * ريتعت ريغب قافنالاو + ىرايتخالا 00 * مب كك ام داقتعالاو

 *سأأب هنامل كاران دلاَم ءاقباو 0 ةهبشلا بنحو + فورءملاب صمالاو 0 ضرعءلا ةنايصل

 * ةراخسالاو ةراشتسالاو + قيرطلانع ىذالا ةطاماو + نيبلاتاذ حالسصاو

 ا لاخداو + ةكمالاو ةنمزالاو سلا لضافال لالحالاو * مارتحالاو * بدالاو

 / 2 مال_ىلا ءاشفاو * ميلعتو هب رد داشر اكساس او #3 ن* ٌؤاا ىلع روردسلا

 راثكتساو « لاؤسلالبق ءاطعالاو + لئاسلاةباحاو * راما ماركاو « هنءادتإلاو
 رشدلاو د دهللاو هاا لذرو + هسفن ند هم.ظع راقت>او + ريغلا نم ريدا ليلق

 | ا »** ةدؤنلاو * ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو + هد وتلاو 0 عضاوتلاو »+ هنلاو

 ا سائلا ليزتتو 3 ربكملا ىلع ندسلاو »* كل 9 ةشيعملاو لزنملا ريد دن و * قالا

 0 ةئهتلاو * دا لمحوو 2-2 :لالاز نع لفاغتلاو * مهالامدقتو * مها زانم

 ا 1 راأاو فلكتلاو لاحرلا ةاداعمو ةلاط لاو مكر كوت »+ ردقلا را م

 '* ناوعالاو ناوخالانم ريثكتلاو + ةمعنلاب ثددتلاو « ةلالملا
 اسنلاو

 عفدل دل ضع و#

 لايعلا ىلع + ةعسوتلاو * ميقلا بقالا ريبخ 3ع نسحمساب ةيعسلاو * سسعملا]مدو

 ]|| + هللاب فرعتلاو + هنع ىهنملا مالكلاو رظلا عضاومو مهتلا عقاوم بنتو +

 | لج وم سفلاداهجو « هتلابذقثلاو * رومالا ف تابثلاو * ىوبنلا بطلاب بيبطتلاو

 05 ا
| 

| 
|| 
 ا
 ا

 ا 1 ةنامالا ظفحو + ءا بيملاو» لاو 5 هللا ضغبلاو + هللا ىف 0-2 #* حلا_صملا

 1 نسحو «ء نعملاو لاقملا ف لقمتلاو * مهفتلاو «٠ َنْيَح لاو * ضرعلاو دهعلاو

 |[ ءالعلاو ءارقفلاو ءاملصلا ةمدحو ةيلاو + ةسثاعملاو « ةشيعملا بلطو نآلا

 | دسافملا ءردو» رافكلا عادخو + هللافوخو ٠ عوشمللاو + فعضااو ناوخالاو

 (ماودو) قفرلاو ءايملاة فعلا عورفنءوءسفةلاربكوةماهثلاوةدحتلا وذيل ودها واعوتابثلاو رخلا ةعاجللا عورف



 ةداععلاو : ام اوملاو وعلاو ور زاك .الاو مر 4 ةواضسأا غورف نمو «راقوااوربصلا وةيرااوغرولاو ةعانُقلا

 قالخالا لوصاو+ج-.رلا ةلصو ةافاكملاو ةقفشلاو ةفلالاو ةقادصلاو ءافولاو ددوتلا ةلادعلا عورف نم و+ةهحماسملا

 ةواقشلا وةظاغلا وةهالب )او ةلفغأ اوةوايغل ءأ| لهطا عورش نهو «رظلا ولاا و ص رمل ونيجلا و لوجاةسحاضيا ةعمذل

 نمو «ةشهدلاو نهولاوقلقأاو للدتلا وفوهمللاو فءضلاو ءايرلا ه5 هه لس نبا عورفنهو *ْنا رفكلا قاف

 ةثيعلاىفقفرلاو+ هللةلذلاو + لع ءلاتاط ىف تأدلاو + رايتعالاو ركفتلا ماودو +

 ىذرلاو * ضا رأاو ناور.لاو مقيلاو 3 هكر راغصلاةجرو +

 حامحسلاو 0 ءاذدأاو 0 د_هذلاو 0 هذ 5 ريغال ةقرلاو د ءاحرلاو »+ سلادجلا نم

 + ةعافشلاو + ةماهذلاو + ةءاكشلاو « فرعءيال نه ىلع تح ءاقالادنع مالسلاو 3

 + جرلاةلصو ةردعلاو + هقادصلاو « ملصلاو + قدصلاو + ربصلاو * ةكقلاو

 * لدعلاو 0 ةفعلاو + ناابلا ةراهطو 0 ةقرفتلا نع د سفنلاط,ضو »+ نومصلاو

 عزفلاو* 5 .علاو* 5 خل اةريغلاو 0 هلل ضغلاو + ةمهلاولعو * ةلزع !و + وفعلاو

 ,لوبق فو + ريغأ اق مأي ءَهلاو ٠ ه:مدب الام لعق و* ةسار ملاو د كادشلادتع ةالصلا ىلا

 * ملم ةلاةلافكو + ظ ظيغلا مطكو + ل سانلاٌاو> ءاضقو * اممناك ناو هلوةوقمحلا

 .٠ ةليجلا كلاوذلاو »9 0 ا * دعهتلاو ةراهطلا موزلو »# مداقلاءاقلو

 هفورءاابةرشاعملاو *«اهتفلا2و«سفنلاة ,اعمو *مالكلا نيلي ةيطاخلاو +ةارادملاو

 #3 لدعلا ح زملاو 4+ ةافاعملاو +؟تيباالهاة بدو «كالهت ناو + هلهال قطاةفرعمو |!

 كاذ و و+نيقي )ا و*سفنل امد داو +ةهازنلاو ءمدصنلاو + ركذنا نع . ءىهنلاو ّ

 _ نآوتقو لكف هطب رض مزاي دو هظفح بجي راد كان نووكم هاكر  ذامنا ئ<الىهتا

 37 4 ىناثلا مسقلا 1-0

 اهتدج وذ 9 ىعبدت ىلع ىنءي# اهتعبت ىلا عا اليصفتاهج العو هام. دسف«هاهلثا وغ و#

 عون ىا# هنم ىلاعتهللاب ذايعلا ىلاعت هللاب رفكلالوالا# دارفالا بس رثك ١ناك ناو

 سفنلارادها باميال ايندلا ىف «تاكلهملا مظعاود و8ةدحاو ةل«هلك رفكلاليقاك |
 ه6 قال_طالا ىلء فه رانلاىف دولمللا هباجيال ةرخ ”آلاىفو لاومالا ةحاباو رسالاو |

 ءاز> نال ةيورخالا ةيوقعلا ةدايز باجياب ه_سفشنىف توافت هعاوناق ناكناو ||

 نوكيام ىر<ينا ةمكللا تضلا ةيانملاىفةياهأ ناك ااذاهنال اهلثه ةئيس ةئيس

 هتزكلوا ثحل ادب ومصلاما قيفوتلاهللابو لوقنن 9 دولملاوهو ةبوقملاىف ةياهن
 نوري نإ هناق نم نامالامدع © رفكلا ىا «ة رد 7 هصاخت ىلع دجلاراثالوا

 رفكلاىلع امورطم هنوكل نامالا هلاشن٠ سيلهناف ناطيشلاب لكشي «انمؤم
 ناو كاذ ىلع قافتالا مدعب ثلذ ع:«ناالا هرخآىلا ىناود رهوجوه اولاقاذلو ||

 | نوداا

 ةيضارتفلا'اهتاه وهفت ناجح هي اهريسفتو# ةئيدرلا « ةعمذلا قالخالا ىف #9 نيع-ق نم

 عونلا بس الذ لق ىلق عال ىلا رقتسا صا نال مالا سفن ىفاهز واح زاجنا و # نيس

 لمأتيلف م سياوا لوؤءاماف عرشلا دعاوة زك ا لالعحضا ىضتق كلذ َ

 ةلددلا صرحا عور د

 ا طاودقثملاو

 نارك رايودربلاو
 ا للا عورف

 نك ل1 كن ةناقطاو

 © ق1 ] ةرافطاو ايدلا
 عورفنهو +ةسوبلاو

 ةحاقولاو ةهافسلا ىلا

 ماليالاوءاذءالاوةحالاو

 اذك ذ+الاو ةراغلاو

 جشانم كاكا ىف رك

 هناف ظفحاف قالخالا

 ماقملا اذهىف ظفاحا مزال

 سي[ ىناثلا مسقلا ص

 قالخالا ىفإ) نيعسقلا نم
 موت ىلإ 4( هدعكدلا

 دعبالا نكمالذا اهبانتجاب
 اهري_سفت و ب اهتفرعم

 1 كا
 اهلثم مدقت © اليصفن

 نع ىنغاف اهتلباقم ىف

 «(اهتعبتت ىنا عار هنداعا

 اهآد_جوف ) طب_ضلاب

 امومذم اقاخ ( نيتس

 ناك ناو عونلا بد

 دارفالا بس 0

 كوالا رز ةضانلا فاك

 ذايعلا ىلاعت هللاب رفكلا
 ىداهلا هناف( هنم ىلاعتهللاب

 ىلا هتاضفال ةرخآو لاملاولهالاو دلولاوسفنلاةحاباىلا هناضنال ايند(قالطالا ىلعتاكلهملا .ظعاوهو) لضملاو

 ةردق قاخوه باوصلا ةباصال (قيفوتلا)ريغال(هللابو) هناببىف (لوق:ذ)ةياغىلاالمملالا باذعلا و ىاه: هللا بن

 كالملا ون او سنالاك (ا:مؤمنوكيناهناش نمل ىذلا (نعنامالامدع) رفكلاىا(وه)دبعلا فاهسفن قلخ وا ةقاطلا



 اققكلاب نوفصوب الف انمؤ» وك نا هناك نم ل مهادعامو ناميألاب تاقوا لا فانصا نيب نو نوفلكملا,ه ,هناف

 ةرظلاوَكُشث طالتخاالو بير جالتخا ريغنم (باقلابقيدصتلا وهنامالا وإلا مدع ر فكل ان وكي اذهىلعونامالاو

 طوقسلا لقح ال نكر وهو «ىلاه7هللادنع نم م هللا ىلص دمت هنءاحام عيمج) ردصملاب قاعتموغل

 فاعع » هيزارقالاو هداز هجاوخ ةيشاح قاك سراخاو هارك الاك عناملا دوحو دنع هام ال نك رارقالا نا

 ةف رارقالل ديق ( عئاملا مدع دنع ) هي ه>زه#- نيتداهشلاب قطالاب قيدصتلا كاذب رارقالا ىا قيدصتلا ىلع

 مدع دنع هيرارقالا ىا

 سرالا وهارك الا نم عاملا

 هلوقو اهريغو ضرألاو

 قيدصتا دبق © طقف

 ال5 اماواعم نارقالاو
 قيدصتلا جركأ ام
 الا نايراعلا ناكل
 ةءالع عراشلا هلعح

 فاما نرذكتتلا
 ىنلاو نآرقلاو ةعيرعثلا

 قيدصتلا*ناف كاللاو

 دكا نات راقملازارقالاو
 ةقيقح نيشاث اناك ناو

 اك ارا امك

 اذهلو عرمتلا ,كح ىف

 هإوةدحاص ردكك مكح

 اههديقامتاوطقنامكح وا
 ىلا نام هيف لخديلدب

 ك1 ىللو نوار
 نك تضل هن فانك
 ناو رارقالاو قيدصتلا

 مهن* نيدوجوه ريغ اناك

 هايا مهلاح ةافانمل ةقيقح

 مهم نادوجوم 2

 000 دولا ررفالا نم رفكلا نوكل داضت ليقو ةكلمو مدع لياقتلاف

 اا 005 درج وألا رومالا رم فكلاو تايفكلا لق نم قالخالانا :لكشب
 مدعلا لباقتىف مدعلاىف ةيراح ةيدوجولا ماكحالا نائواضيبلالاق* مئامودع#

 مهريغو نوفلكملا مه مهناف ثاملاو نللاوسنالل لءاشأذه لق مث# لك جكللار

 هلوخد ىعديناالا ناطيشلاب لك شي لوقا* ىف ناشلا مدعل رفكو ناعاب نوفصوبال

 ناكءاىعديناالا ميفناممالامدعروصت عانتمال كاللاب اضياو ,هئاف كلملاوا نا ىف

 عوقولاىف وهامناعانتمالاو ىلصالاناكمالا ىلع ءانبوا سيلباىف ليقاك مهم رفكلا

 ةفرعمو رفكلا ةيهامف اذو>أ6 هنوكل انهرك ذامأا «ناميالاو» اضيا لكك

 عطقلا هجوىلع «بلقلاب قيد_صتلاوه# هتازجا ةفرعءىل_ع فوقوه لكلا

 46 ىلاعتدللا دنع نء سو هيلع ىللاعت هللا لص دهن هيءاحام يم ادءاقتواو ناعذالاو

 عيا كلذب ه.رارقالاو# ناعا هلدجويالف ادحاو قدصيملو عيملطبا قدصولف

 رميدق لبايماعو ايبدولو ةرورضلاب هنيدنه لعام ديشنا ية: نكل الاوجاولو

 ةوبالاو ديحوتلاكح هلسفنىف ايرظن نا ونيدلا ىف هتهادبل ةمذلا لهاك فلاخنلا

 مدعك اهريغو ضرألاو سرالاو هاركالاك ه6 عئاملا مدع دنع# ه.رارقالاو ثعبلاو

 ةقيقح # بف رارقاالب اروف تافقيدصتلا هل لصح نم رارقالا تقو نادجو

 امثدوجونمدب الف رارقالاو قيدصتلا عومجل نادبق عرشلا مكحىا * امكحو

 هلعجامب ائراَش نأك امكح ادجوبللو ةقيقح رارقالاو قيدصتلا دجو ولذا اعم

 فنصملا نع لقنأك كلللاو نآرقلاو ةعيرشلا فافذ-اك بيذكتل ةمالع عراشلا

 نادجوبالو مكحىف رارقالاو قيدصتلا دجوب ىنعي هي طقف اهكحواؤهانم وم نكي

 هلوخدىعدانا هنال هركملاو سرخالاو<# لك_ثينكل نونلاو ىصلاك ةقيقح

 مهوناك ىناثلاف ناوقيدصتلا ةةيقح تدجوناو رارقالا ةقيقحدجوتإف لوالاىف
 كفشلاج ورا عما سيل راكتالاب رفكلاريسفتو# قيدصتلا ةقيقح اههيف دجو دف

 اههيلع قداصب سيل فيرعتلاو قداص رفكلا ىا فرعملا ذا «هنع نهذلا ولخو
 |مدعو لهجاوا قيدصتلا مدع راكتالا نم دارب نا نكميو امه«ث راكتالا مدعل

 ناعالاو رفكلا نيب ىا##امهننن 8هرخ ىلا هناش نمنع نامالاءدعى ا" ه6لوالا لف
 | 0 نهى 1 ىل

 (لباقت) رفكلا ريسفتو) قيفوتلا حرش اك هتويثدعب ةلالا كلتىف مهناعإب مك ىتح عْرمتلا مكح ىف

 ارةكلاد ا رفال ( عما )3 فيزمتلا (سيل) ايدوجو نوكي اذهىلءو هءلوسرلا “ئىحم ةرورضلاب لع ل (راكتالاب

 وهو هل نيفيرعتلا نم ©« لوالا ىلعذ إ) راكتالاو قيدصتلا نع ( هنع نهذلاولخ ١) جورخ 6و كذلا جورا)

 ناممالاو رفكلانبب ىا «اهنب) فنصملا هكلسام



 لباشت) امهنيب راكنالا ىا ( ىناثلا ىلعوإ قيدصتلا هلا نم اع قيدصتلا مدغ هلال مةكلملاو مدعلا 8

 بلسلاو باجيالا لبا ماسقا ةعبرا ىلع لباقتلانا معا * كالذك كلذ راكذالاو قيدصتلانيب ناف ( دا_ضنل

 ةونبلاوؤوة والك فاضتلا لباقتو + ضايبلاو داوسلاك داضتلا لباقتو * بناك سيل ديزو بتاك ديز ع

 نائعالاق:ربتعملا قيدصتلا ف كلتخلاو لوطملاف 5 دوجولاو مدعلاكو ريصبلاو مساك ةكللاو سلا 00
 بهذ ارايتخا رب#اىلا قدصلا ةبسنوا اهءوقوالوا ةبسنلا عوقو» لوبقلاو ناءذالا وه ىذلا قطاللا قيدصتلا وه

 انمؤم نوكيال هناعم ةزمتلاةيؤر دنع ةرورضلاب رفاكلابلق ىف عميد ناءذالانال لاقو ىناثلاىلا ةميرسشلا ردص

 بهذو «* مهئانبا نوفرعباك هنوف رعي رافكلا ضعي ق>ىف ىلاعت هللا لاقدقو هب ربخا اهث قدصلا ىلا بسن. ىتح

 ريغو ناسللاب هراكثا رابتعاب هرفك نوكي م/سواو عونم رافكلا ضعبل نامذالا لوصح اولاقو لوالاىلا روهجلا

 ملكذدملا ىلا قدصلا ةبسذ نه ىهشبال ناسالا لوق نع رظنلا له[ ها/- انعطق اذا اناف راكنالا تاراما نم كلذ

 ا هيكح لوب ةالا

 نا ز.كف ليقناف هب

 تاكا ن قي دلل

 لاعفالا نود ةياسفنلا

 نإ فيكف ةيرايتخالا
 هبرومأللا وناميالاب مالا

 انلق *«ايرايتخا الان وكيال
 رابتعاب هل مالا 2

 رارقالا ىلع هلاعشا

 نيلباقتملا نا نعا ه6 داضتلا لاقت ىناثلا ىلعو ةكلملا و مدعلا لبان ©.

 نادضف رخ آلان ع لوهذلاعم امهدحا لقعت نكماونييدوجو اناكنا ام©الةعبرا

 الثم رجالا مدللاك طسولاب هفاصتاو لحنا مدعل نابذكي امهو ضايبلاو داوسلاك

 اههو ةونبلاو ةونالاك نافاضف رخ الانع لوهذلا عم امهدحا لقعت نكي مل ناو

 ناف امدع رخآلاو :ايدوجو انع دحلا !ناك ناو امهنع ,لحلا اول نادك اذ
 هعونوا ىعالاك هصخشل بسح ' ىدو+وأابفاصتالا ادهتس» عوضوملا نوك ربتعا

 تقوىف عوضوللا نونا هق.قح ةكللمو مدعف برقعلاك هسنجوا دك داك 1
 هدادعتسام دعوا عوضوملا مدعل نا اهنضو ناروهثممدعو ةكلف هب هفاصتا نكع 1

 0 2 ةركفلا 5 نايذكيالو ناقدصيال م و ناسنااللاو ناسنالاك ب احجباو بلسف ريثعل ملناو اهل

 ١ نا قالو ىذحلا ىلوملا هركذام ىلع نالاخم امهءافتراو نيضشنلا نأ |] 577 0 2 3 7
 آلا منصبا 0 ماستدعبف لهطلا وحت هيديرا ناو داضت لباقت ن وكي الف ىدوجو» سيل راكنالا

 نحال ثحلااذهلوتا مث «فيرعتلا عج مدعب فنصلا لاكشا دربال هتدوجو 0 ب 2 2 ب 9
 ناب الا نم ءزج وهله ا 4 عاونا 3 الث رفكلاو ا 0 ا تحسس ع كلا اذه ىف هتدامو هئازتلاو فصلا ةقرظو ىلع

 هناىلا مهضعب بهذ الوا يل » ىله+ © لوالا 3 مشب نا دارا الوا هن .هام نيدو رفكلا قرش الإ
 نابيحالا نم. رج ىلا | .ةديصبلاب © تاختلالاوزل معلب عاتسالاو # ءانطالا دك احس

 طرت رع لب هلاط خالو مئانتسو لات دوجو لع هللا ةيئاتلا 4 تالاف لمأناو رف نشل.

 * لفات نيقلاو #علاب

 ماكحاىف نم ؤمريغىلاعتهللادنع انم ؤءناك هناسلب رشملو (ىل 8 ةقيرب) هباقب قدص نهناىتح ايندلا ماكحا ءارجلألا

 هيلعو ةفين> ىلا نعىورو +ةبرعشالا نم 50 هيلعو سكعلابف قفانملاك هبله نمؤيملو هلاسلب رقانم وايد

 ىبانعاضياىورو *مالسالا رف وىسخ سلا ةمئ الاس عث رايتخا وهونا ءالانممزجتلا ىلا مهضعيب هذ و نقال 1

 ىلاهتدللا ىلص ىنلانابو ناعالانم ةداهشلاة اك نوكىلع ةلادا صوصنلا رهاظب اكسمت نيققحلا زكا هيلعو ةفددح'

 رفدكلاو زم ءازرلا تضل ولامعالاساسا هنوكلماقلا اذهىف مالكلا انينطاامتاو اذهاهب ئتكيواهب سعأي ناك س وهيلعا

 ىلقلا قيدصتلامدعلاما رفكلانا رمصملاهجو رفكلا ميسقت ىلا عو رمش اذهىبكح و ىدوسجو هه ىلهج عاونا ةثالثل

 بيذكتلا ةراما عراشلا هلعجامب رارتالاو ىلقلا قيدصتااةنراق: وا ارابكتساوادانع ناسالاب رارفالا مدع عموا

 هبيس ) لهطلا نء أشن ىذلا ىلهلعا رفكلا (و) ثااثلاف ثااثلاو ىتاثلا ىف ىناثلاو لوالا ىف ماونالا نم لوالا

 ةيادحولا ىلع ةلادلا (تاب الاف لمأنلا) مدع (و) ةريصبلاب (تافتلالا )مدع( و )عامت“الا مدع ىا (ياغصالا مده



 (ماوعلا رنكك) كلذ ىلع «لئالدلاو)

 آن ع نا هناشنم نمع مءلامدع ) اقلطم لهجلا ىا «وهوال دلَظ هنال ( بلقلا'َتافآنم ىناتلاوه ) ءزريخ
 دقفل ماعنالاك هءاعصاو) كلذف معلا نعرلعلا هناث نم ولخ (طيس ) له> «ناءونوهو) داجلا هب فصوالف

 «جوتا) ماعنالا نمل ضان وروكذملا ةلهطاىا «لضا مهلبر هب هبشلاةجو اذه ماهنع ناسنالاز زان هبل ىذلاىا

 و +ةفرعماوه 2 ل1 نع نع دما دهن لهاملا كلذ كلذكالو 00 بسحب (اهتالاك وحن ) ماعنالاىا

 اس كرش ناسنالانا ماقلااذهىف مالكلا

 رومالا هذهب اهنع زاتع

 تاق اعلا هنعا تافد اذاق
 دادتعالا مدعل زايتمالا

 علان ودب لمعلا و قطنلاب
 +انأرذدةلو+ىلاعتهتنالاق

 ن٠ اريثك منهل ءانقلخىا

 بولق مهاسنالاو نجلا

 نيعا مهلو اهب نوهقشال

 ناذامهلو اهبن و مصب ال

 كعئاوا اهب نوءعسال

 لضا مهلب ماعنالاك
 لاق + نولفاغلا مهكئاوا
 نولخكلا ىا' ئضاتفلا
 تلعاذا ول هتف ةلفغلا ىف

 6 هلع يحبو اذ. ل اذه

 6 هلهجم رح قبسامت الانيع

 2 افك هلع ىج وام ودلع
 هب عجاس انلا لهح مرح

 'هلهجلا مر( الفالامو)
 (ةجالعو) بودنملا ع ءااك

 00 هعقرل لهتل اىا

 معتلا قلل هلوق هريخ

 ىا (هلباوغ ةقرعمدعب)

 معلا دئاوف ردعب (و) ركل هفاضنا 2 تح اهدشاو ماعزالاك هبحاص نوكوهوهررذ

 ا راعت نمدنع «(ةياقعلاةلدالا ض راعت يسب ) ءالعلا ضعب ,!(لصح )لي 1 ةلل(دق ولع :لا علا لضف) ناب (ققبسامم

 2 2 ءسما فراح حابصملا ف ةددلا نوكسو ةلمهلا مب (ةريح ىعد) لصح لعاذ (لهج) ىلقع مكح ىف هيله

 ىع“ ىا (افقونو اددرت واكشو) ىرايح عملا وناريحوهفباوصلا هجو رد ملاذا ةريحو بعت 3 نم اريح

 ِكقعلا) طباوظلاىا (نيناوقلا) ةلخادمىا (ةسرا#) ريحت لهجىا (هجالعفإ اهعومسمال ءاعسالا كلتنم

 ركفلا مصعب ىذلا يه ًأطغلانع

 «لهجاو) كاردالاو ةريصبلامدعىف ماوهلاك ,هنيذلا ةرفكلا نه

. 
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 )ل

 هلوق 0 ادعم #« لهطاو ماوعلا 5 كلذ ىلع ةيلقملا 2 لئالدلاو ف

 ىلعلا بحيام لع مدع اوه »#

 ١ | نيبف # املاء نوكي نا هناش نم نمت معلا مدع  لهجلا ىا وهو ف هن

 بك م ريغ ىا # طيسب 8 لهج 6 ناءون وهو © ةكلمو مدع لباقت لهملاو
 #ماعنالاك هباعصاو * عقاوال قباطم ريغ داقتعاديف سيلو هلهج لعب هبحاص نال

 هلوقب روك ذم لوعفملاو هلعاف ىلا ردصملا ةفاضا ليبق نم # مهدقفل و ماهبلاك

 « لضا مه لب #8 كاردالاو رعلا نم ماعنالا نع ه« اهنع ناسنالا زاتع هءامؤي

 ]الضلا نم دارب نأ ىضذنتش ماعنالا ىلا ةلالضلا لصا ةبسن نكل ماعنالا ثالتنم

 ماغنالا ىا * اههجوتل #3 هلوق هديؤي اك ىروهثملا ىعرششلا اهانعم ريغ ىنعم

 فانم رصبت ماعنالا ناف ةيعوالا اهتعببط اهيضتقت ىلا 3 اهنال وحن

 مفدالو اال عراك انف نيلهاا ءالؤه فال اين

 . ةفرعملا ىهىتلا هعفانم ليص# ىلا ىعسبالو حئابقلا حقاوهىذلا راعلااذه ةسفن نع

 بج واف هيلا ججملت فضملا مالك ىف و *لضا ,هلب ماعنالاك كئلوا «ىلاعتدللا لاقأك

 بج وام و © هلهج مرح و ةيافكو انيع ضورفلا نم تايداقتعالا ىف ه ق.سامهلع

 1 مرح # الفؤي هلع بحي هالامو 9 هن , عجا سانلا لهج مرح ةيافك هلع

 دن اهف رلعلا بتاسم تفرع دقو هلع ةبترم بسح لامكلانم هن توف نكلو
 6 هلاوغةفرعمدعبإ» ملعتلاهلوق هربخ ادهم طابلا ليل اةاوادم ىا 6 هجالع وي

 تاينآلا ع نم © علا لضفىف قبام معلا اوفو» ماعنالا نم ةيلضالاىلاو رفكلاىلا

 هيلا رسصحتم و برحم ءاود هناف *# رعتلا 2 لاوقالاو راثآالاو ثيداحالاو

 9-5 محفب © ةريح ىعس لهج ةيلقعلا ةلدالا ض راعت بيسي #9 ناسالا 4 لصح دق وفي

 كش ف ىع-! و9 هيف باوصلا ىلع فش ملاذانا ريح وهف ةريح وا ريح رام ما ىف راح

 ةيلقعلا هه ةيلكلاطبا واه نينا وقله ةانادمو ةلخادم# ةسرام هجالعفافةوتواددرتو

 " (قاتك)

 ىنعي هريغو رفكلاعي ىنعم # باقلا تالا ىاث

 اهراضمواهءزالتف



 ا

1 - 01 
 ةيافكلا ىلع ايوجو هنوك نم فنصملا نم تفرع اك هنم دال امهث قطنلا#

 ىئاعملا .ةيلقعلا مولعلا نم لبق: هريغو ط لمأت اننع هنوك كلذ سس ١
 ناك ناو ةيانولا ةمكطاو مالكلا نم لبقو اهوحو لدملاو لوصالاو

 ةداملا قلطع قلعتام ريغلانم دارا لعل ضراعل حامدق نكل هسفنىف اروظحم

 7 علطي 3 ةمراملاب قاعتم 7 2 2 ةروصلاب قاعتام قطنملا ذا ناك لع ىا

 ةروص وأ ةداك م ظنلا طئارسش نم *# هلمثا طرش ىلع ه ريما لهاجلا كالذ

 ه6 نيليلدلا دحاىف اربتعمنكيمل 8 هسفنفوه « و هه ليلدلا ىف 6# هربتغاوا

 ةريماف ف كاذىلع عالطالاب # ضراعتلا لوزيف  نيضراعتلاىا علطس قلعت

 ليعيف نيسايقلا ضراعتاماو اءاجحاوا ةنسوا اباتك## ةيعرشلا ةلدالا ضراعتو

 نكمالدق 8 طلغ ناافالخ اههطوقسالو 35 روصت.البلقلا هبدهشام ءاشامعلاب

 ثيدحوُةِب 1 ميرا وانيثدحلادورووا نبت 5 جرانىا# [كلعاول

 عراشلا نم نكعال ضراعتلا ةقيقحذا همدقتم رخأتملا محن ىلع لجل رع اولذا

 *« فقوتلاو كسلا بجويف ةحجرملا بابسالاب عجزا عاتماو ف ثبعلاههازلةسال
 لوصالاىف ررقدقو ءمحجرلاو مجراتلامدع درج فقوتلا موزلف حي رص اذه

 نامزلاوامكلا ن٠ نكماامامهننب قيفوتلاو عمجاب صلخملا بلطي خيراتلامدعدنعنا

 نازنملا ملعف ةروكذملا اهتادحو ةرباغم ىناعملا بايثا ىلا عجار هلصاحلعل لهما وا

 باتكلا نمراصيو ناليلدلاك زيف عما اذه نك< منادهنا اضياررقو*ضقانتلاطرشىف

 ناو امم باقلا ه.دهثام ىلاوا سايقااىلا اهنف ةباحتلا لاوقاىلا اهنف ةنسلاىلا ١

 نكتامضرام دعي 1 فنصملانادعمالو نيليلدلا مدعدنعلضالار رقيفاكللذ نكمل
 ةرعم راصت#ا همالكنم مهشيهلا فتصل ىلعدرب اضياو +لءأتفريصملاو عمجاهيف
 اههدحانا يراتلا مدع دنعدلا اًضيالوصالاىف ررقةدقو هانا فرم. لعؤسلا

 الاتيثم اهدحاواةحابالا لصالان ال ةلالد محن مرحملاف امهم رخ ”الاو امزذعأل

 باوجلاف «رخآ دنعناض راعتمو ضعب دنع محسن ىاانلاف ف خاآلاو ضراع

 مث +مهحالطصا ىلع ازاواو ةعجرملا بابسالا ىف اهجاردا نكمي اضياو باوملا

 عم تكلا نيهاشم ا اهنغأ كلش لإ مججرلا بابسا ضعب ركذننا انيلعال هلا

 ةهاركلاىل_عو بدنلاىلعو ةحابالاىلع رظالا ناعجر وهو اهلا ىعاودلاةثكا

 قائعلاو قالطال بجوملاو هلب جوملا ىلع دحلا ءئرادلاو ثدنلا لع بوجولاو

 زا2 ىلع ةقيقملا حج ربو جرا اىفنو سسيلل لقثالاىلع فخالاو اه#*دع ىلع

 ىلاعت هللا هجر ةفينح ىبال افالخ ةقيقحولو رهشالا ريغىلع ازاحمولو رهثشالاو

 الاقحالقالاوةحابالا ىلع مالا و ةحابالا ىلع و مالا ىلع ىهنلا و ةيانكلا ىلع رسصلاو

 فال ىىرشلا ىلع امرمش ليعتسملا ىوفغالاو ك رشملا ىلع زاجياو الاقحا ثكالا ىلع

 |!صاخلا لب وأت ىلع ماعلا ضر خت وال ذكن وكيالام ىلء ديك ًانهتلالدىفامو ىعرسثلادرفنملا

 نم ( هريغو قطنلاك )

 ةلدالا عر لاو_د>ا

 ضراعتلا دنع ةءاقنلا

 ةفاسلا نان ( نحو
 ءاطلا دش 6 علطب 2

 كثاذل( هلمثا طرش ىلع)

 هدقفلءدقفف ىلقعلا مكمل

 دنع طورمشملا ناشوهاك

 ىلع (وا) هطرش دقذ

 الك ىف (هربتعاإ) طرش

 اريتعم نكي موز نيليلدلا

 هلئيبتف (نيليادلا دحاىف
 نه هب ماقام هنم مك

 (ضراعتلالوزيف)ريمتلا

 نييلقعلا نيايلدلا نيب

 (ةريطاف) هيبس لاوزل

 ,كحملا ىف فتوتلاو
 ةلدالا ضراعتو )

 ىعرش مركح ىف(ةيعرسشلا

 قيقحالوا لياقتل (دق)

 لعافال ءائبلاب ( نكمال)
 ةح-ىف ولادلاب (هعفد]

 ىا لادلا ناكم ءارلاب

 الضف ناكمالاف لخ دال

 ملعيال نابإ) دوجولا نع
 ءولذا امهنيب (خيراتلا
 هقباسلريخالا محلب كلل

 » عجزرلا عنتماو (

 نا فسح وأ حاب

2 
 بجووف ) اهف اهبواستل
 مكح ىف ده:دحال (كشلا

 «(فقوتلاو) عرفلاثالذ

 مكمل ا



<0 
 اٌصخام ىلع صخ مل ىذلا ماعلاو اقلطم ماعلا ىلع هجو نم ولو صاملاو

 | ىلع قلطملادببةتو هنم جرخا امىلع ديقمدنم جر مل قلطمو قلطملا ىلع ديقملاو
 | ماللاب فرعملا سنها سا ىلع لوصوملامساو ماللاب ىلحلا عجباو ديقملا ليوأت

 | ادهعلاة بي رقل رخأتملاىلع ىنظلا عاجالا نم مدقالاو اباتكواو صنلا ىلع عاجالاو

 ا هربغ ىلع هقفلاب فورعملاربخو روهثملا ىلع رئاوآلاو داح الا ىلَء روهثلاربللاو هص وصخ صاب هعطقو

 ١ عب لس م ىلع ىجباتلا لسمو لسرملا ىلع دنسااو هريغىلع ةياورلاب فورعملاو أ مم اهضراعتل ( اذاف ||

 ا ل ىللاعت هللا ىبص ىبنل اى نعنعملادنسملاو لفسالا ىلع ادانءاىلعالا و نيعباتلا عمو حرا دوجومدع ْ

 أ, ءريغىلع ةعصلاب فرع روهشم باتكىلا دنسملاو ةفورعملا بتكلاىلا لاحامىلع أ] فقوت ) خيراتلاب لهجلا

 ميشلات.ا رّس ةياورلا ىلع مثلا ىلع هتءارشب ةياورلاو فلتلا ىلع قافثالاب دنسملاو أ لاك نع ( ن.دهتحلا ضعب ١ 1

 رخ آلاىل-ع لوسرلانم هعامس ىوارلاو فلتخلا ىلع هءفرىف فلتتاريغو هيلع || ىفإ هنيشب ةوقو هنيد ||

 ' هتببغب ىرجاع هتوكسىلع هروضحن ىرج اع هتوكسو ىمدعو هعاع# لمتحلا | تينع 6 لئاسملا ضغب

 | ىوارلاةقث و ىولبلاهب متاهف هربخ ىلع ىولبلا هب مثال اهث دحاولاربخو هعمسو [] انتمماك )اهعطقو اهمكح

 'هريغ ىلع ةعقولابحاص هياور ناكىذلا ثيدحلاو هطبضو دعروو هتنطفو | هيبحاصو مامالا ىا(ةثالثلا

 غلابلاثيدحو هريغىلع بسنلاروهشم ثيدحو هرخؤمىلءامالسا مدقلاثيدحو || ىف ١ ىلاعت هللا مهجر

 || رخآ ليلد هديؤيالامىلع رخآ ليلدلقفاوملا عجرتو ىبصلا ثيدح ىلع لمحتلان يح ] نوكسو ةلمهملا مضب(رؤ-
 || ءافلللا لمعمل قفاوملا اذكو هاضتقم اولمت ملامىلع مهلعىا ةنيدملالهال قفاوملاو |[ لغبلا ١ لضف واولا

 ركذت ملامىلع هتلع تركذ ىذلا مكاو هريغىلع !عالال م“ قفاوملاو ةعبرالا | سما رهاطأ 6 راجلاو

 ماعلاو بيسلا اذه قحىف كلذك نوكبال ماءىلع صاخ ببىلع دراولا ماعلاو أ ةراهطلاب هيف اومكحب ملو
 | سمالا ماعلاو هيلع دراولا ماعلا ىلع ببسلا كلذ ريغ ق>ىف بدس ىلع دراولا || هلا اولق لب ةساحبلاو

 | ىذلاو هريغىلع لعفوا لوس هءاور هرسفامو ه.س مل ىذلا ماعلاىلع دوصقللاب | كشلا نكلهيف كوكشم

 | بابسا ابك هتاعجرت بابساف نيسايقلا ضراعتاماو هريغىلع هدورو بيس رك ذ || ةيرهاطلا نود ةيروهطلا ىف

 ىتاذلا فصولاب اف مهجرلا هوجو ضراعت دنعو ةيلوصالا نف ةلدالا || نيبو هنبب عمجب اذهاو

 | بجويف ميجرتلاو قيفوتلا نكم مل اذا مث ىضراعلا فصولاب ناكا ىلوا || روهطلاءاملامدعدنع 1

 | ضعبىف نيدهت#ملا ضعب فقوت اذلفوج مكحلا ىف فقوالاو كشلا ذئيح ضراعتلا ] وهو هف ةلدالاضراعتل

 | اوفقوت ثح ىلاعت هللا مهجر دمحو فسوبىباو ةفينحيبا هي ةثالثلاانتم أك لئاسملا | ماللاوةالصلاهيلعهلوق

 ! طراعت هتراهطىف ليقو هتروهطفف ءكوكشم هناف 3 راخلاو لغبلا رؤسىف ف || هللاق نيحرا نيبلاغل

 | ىفوتيلهالا رجا مول لكا نع ىهن سنا ةياور ىفذا سايقلا عانتماو رابخالا || نم ىلقبب مل/هللالوسراي

 ةياورقو تاريخا هذهالا 0 قبل هل لاق نيح كثالانم نيو نك اًضا هتاور 5 لك تازيخلا الا لاملا

 ظ ا هلارجا نب بلاغ ةياورىفو ربيخ مون ةيلهالا رخام وط مرح قواىبا نس هللادبع لام نيعح

 ا 1 نارع نانع هنال اضيأ رانا ضراعتلو هرؤسىف هينشأ هى كح اذاف اهحابأ

0 : 2 : 
 | انساب عاتتمااماو رهاط مهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبانعو نسي راخلا رؤس
 | قاملاالو ةرورمضا باكلابالو فاوطلاىف اهله سيل هلال ةرهلاب قياجال هنالف

 (هبال) ٠١
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 لافطا ىف تب اثننامعنلا(ةفينح فار م ظعالا مامالا فقوت و( صاك رودقلا اًوذك اريبخ يح مولا مالسلا هيلع هلو ع

 لوعفملا ةغيصب (ركتمرهد)ىف(و) 0 غوابلا لبقأ (نانللاتقو)ىف (و) رانلا فما مهةنجلا ىفأ (نيكرشللا
 نارعاو + رهشا ةتس هناالاقو هيف صنال هنال مامالا هي تق ريثما ةنعأرر هدلا نه دارالااما رهددلك 0 اذاايف ريكدتلا نآل /

 ىبوبىلا عماح فاكر كنمرهدو ةرخ الإ نيك سدملالافطا ل و ناتللا تقوو لكشملا دل ااه ل ؟اسم عب رامامالا هيف فق متل
 اي باطيت ىم ةلالحلاو را ارؤس م 5 ءاسالا ما لضفا 1 26 الملا اه: منام اهناتا رعضملاىف رك د

 لكؤيالو رهاط هنا 02252 يفر كاف نيتاورلا محد واىف هلبلوا دمع هناعل

 هيف ةرورضلانال ةياورلا رداظىف رهاطلا هقرعبالو طالتخالا ةرورذ هيف نال

 ما ةلاىفأ * نيكسثملا لافطاىف هللادجر ةفينح ىباو © ةآرماىف اذك زكا

 نامزىف هنس ىا ىفوا هدعب ما غولبلا لبقأ 46 ناتمللا تقو إف ىف ه«و# رانلا ف

 عمو عيباذيلا نعو غوابلا ىلا كّرتلا ةهارك جاهولا جارنلا نع لقنو هرغص

 ليق ةريخذلا نعو سشعءىلا عبس ىلا هغواب دنع هبابع“ا ثيللا ىلا نع ىواتفلا

 ناللا ملا ةقاطا قاط» لب تقو هلسيأ ليقو ريثع ليقو عسن ليقو نيئس عبس

 0 ”ىث هسحاص نع دربملو معا مل مامالا لاق هلؤاو ةرثع اتنثا هاصقا ليقو

 نع لقن داالا داريف فرعملاماو ارهد هلكيال هلوتىف اي ه ركنم رهد 88:ىف

 ىواتفلا ةنازخ نعو ليقو رشع ةعبرا هيف مامالا فقوتام ةلج نا ىدادحلا

 مدع دنع فقوالاو هعرو ةباغو هصا ولعو هردق ةلالج نه هللا هجر هفقوت

 هعرو لاكو ماكحالاب هتقرعم ةياغ نم وه اضيا عيب ادي ايلا نعو ١/ ١ نم ليلدلا

 قتلا ردلا فاك ةكئالملالب مالسلا مهبلع ءايبنالا ريس نم اضيا اذهو نيدلا ىف

 سو هيلع ىلاعت هللا لص هللا ل سارا لع ناكل :رع ىناتسهقلا نع قتلملا حرش

 ىتح ىرداال لاقف هلآ_ف ليئاربج لئساىتح ىرداال لاقف عاقبلا لضفا نع

 مهرخآ و الوخد مهاوا اهلهاريخو دجاسملا عاقبلا ريخ لج ونع لاقف ىلاعت هللا لما

 لكل هيبنت هلا قئاقملا ىفو احورخ مهلواو الوخد ىه رحا اهاشارتد 0

 هللا ىلع ءاّريفا ةفزاحملاذا هيلع هلفوقوال اع يف 2 ع 506- ناد

 نيقا رعلا ىتفم تناو ىحتلام| هل]يةفىرداال لاقف ةلئسم نع ىعشلا لئسو 0

 هلليق ىرداال فسوبوبا لاق نيحو انا فيكذ انلإءالولاق نوبرقلا ةكئالملا لاقف
 ىلع رد, لك 1انالاقف ىرداال لوقت فيكف لاملا تيب نم اذك مون لك لكأت
 نع ىضايعلا ركبنا لك_سو اهءجحاب ايندلالام ىتافك ام ىلهج ردقن تلكا ولو

 تولعام الاقفلاهملا عضوم ربنا سيل هلليفف ىرداال لاقف ربالاىلع وهو ةلئسم

 ىردااللاقف ةلئسمنعوملا لئسو ءاع-لأ تولعلىلهج ردقب تولعواو ىلت ردقب

 مجيرصت فقوتلا م

 ىور +هعرووهلعلامكب

 عم راص ىج

 ىلا عت هللاىدذد رعنانا

 لاَقؤ ”ىثدنع لس هنع

 كلذ دعب لاقمث ىرداال

 نع لكس رعنال ىبوط

 ىردااللاةفىرد.ال“ىش

 لوس ىنامركلا ىفو 3

 ىلاعت هللا لص هللا ل وسر

 لضفا نع

 ىت>ىردااللاقف عاقبلا

 لاتفيا لكما
 لسا ىتح ىردااللاقف

 ريخ لجوزع لاقف ىبر
 ريخو دحا ملا عاقبلا

 م 8 هيلع

 الوخد مهلوا اهلها

 رشو احورخ رهرخآو
 .الوخد ,هرخآ اهلها
 ىف اك اجورخ .مهلواو
 قئاقط اىفو + ىناتسهقلا

 نا ىيفم لكل هيب هلا
 فقوتلا نم فكدتسال

 هيلع هلفوتوالاهف

 هللاىلع ءارتفا ةفزاجلاذا
 هدضو لالا ميرا

 ىلا هدوجحو ادهم ملاعلا لل مسادلا بغارلا لاقو . سوماقلا ىفاك ةنس فلاو دودمملا دياللف اف رعم رهدلااماو»

 نامزلاو رهدلا برغلاىفو + ةريثكلاو ةليلقلا ةدملا ىلع عقب هلاف نامزلا فال ةريثك ةدم لكن ع هب ربعيمث هناضقنا
 لاقففةونو هلكت نيعبر نا مامالا لئسمدقو + دا رأا ميال لخط نوعا اذهوتالوطملا ف قيفضلا مايو ل

 نكمل مدعل كلذ نوكي نازا وعلم اكح الا ضعب ت0 هيقف وهند ف روف مدع ثالذ ىنانالوىرداالنبثالثو تس قا

 ماكتملاو عما ذل رك كب ىو + لوصالا 2غ 6 أ صالوا انامز هنامدت سال لالنأ 8 دابجالا نم



 نغلع مدع وهف (قباطمريغ داقتعا وهب نيلهج نه هيكزيل 2ك لهدح 49 قرا يح ىردام هللاو لاف

 طيسلاوهو6(لوالا نمرشإ مسقلا اذهىا «وهوز بهاوملاىفاك عقاولا قباطيمل ىذلا ىلاءهلا هداقتعا عم 5 ها

 0! نم لعاف مسا «(نمنم) ىلق «ضرمزر وه داقتعالا ةككلأ دايقنالا بيرقام ”ىثنع هيحاص نهذولحلل كلذ نال

 لعفلا بلطنع لقتل ةفاك هيفام 6 الث ) ةحرمص» ةراعتسا هيفذ ةكرطلا نه هبحاص مناملا ءادلا ةنامزلا نم نمزا

 ىا (اللاكو لعإل قباطملا ريغلا داقتعالا كلذىا (هنادقتعي هبحاص نالإ هنكمتل هلاوزىف(جالعلا لب ) لعافلا

 هليل ( ضرم ) اضيا هنادقتعيال (و) ه7 فح لاملاىف صقنو لهج هاو لالضو (لهج) هنا دقتعبلل

 لزخو اب رعب ىذال ناكملا لاقق لاهخلا ناكم اذه سل لئاسلا لاقف 2 انما( كلي نو

 : 1 ًٍ هتلازا ) ركذام ةقيقح
 ةفلاكاقرفلاو ةفسالفلا تاداقتعاك عقاوال * قباطم ريغ داقتعا وه بكرم 9 | .إإ نان سومو
 ىردبل جر وهوعبتاف ملاءاذهف ىردبهناىردي وىرد,لجر ةعبرا سانلا انه ىشحلا لاق ثلا ةلازا تلطي امنا

 نيزكلذنا دقي اذهو

 هل زنفا ىلاعتدلا لاق +
 كي ل

 ءاشي نم لضي هللاناف

 ناالا) ءاشينم ىدهيو
 ىئبم ءاطلا دب دشش (علطي

 لوعفلل اهفيف# و لعافال
 مدعل © هداسف ىلع 2

 ةءاحث ىا (ةتغب )ةقباطملا

 (ىلاعتدهللا ةيانعب )ةهيدبو
 تازظلا نم جرف هب

 نق انقل نونلا لا
 لامتاإلا دجنا نب يلع
 ىردب لبجر ةعبرا

 كلذف ىردي هناىردبو
 ىرد.ل جرو هوعبتاف ملاع

 || لولمملا ىلع ةلعلا فطع ليبق نم نيربكتم * نيلاع اموق اوناكو # قا لوبق نع
 ن7 تلا 2 ل ل

 هولعت لها ء|ذفىردبال هلا ىردبو ىردناللجرو ءوظشباف مان كالذفىردب هناىردالو

 اهتنقشساواهب اودحجو ءال ؤهلاثءا فصويىف ىلاعت لاقاك هنقد دعب ىلا نيدلل «(ىدانعإو داود رعك ) ةثالثلا

 ةيواهلادمال راصفىلاعت هللا كلها ىتحلهجونا ناك كلذكو هلدايقنالا اواو قا اودناعكلذلف اولعو ئظ مهسفنا

 لهج ىتاثلا عونلا # و  هلالج لج هلزاكمالف لهجتالو عي ىذلا اما ا

 اذهف ىردال هلا ىردبو ىردبال لجرو هوظشساف منان اذهف ىردي هنا ىردبالو
 هلوقاذهل عل هوبنتجاف قجااذهف ىرد.الهنا ىردبالو ىرد.اللجرو هوا لهاح

 # نم نم ضرصمهو# دحاو لهج لوالاو نياهج هنوكل #لوالانم سشوهوؤ#

 هك الاتي وادمالسلا هيلع ىميعلاقإك # جالعلا لبالق قه هنا ود نم ءابطالا بعاىذلا

 || دقتعيهبحاصنال 8 ءزاودىنايعا دقق بكرم الهجااماو ىنوماتيبحاو صرإلاو
 0 جايتحالا ىعادنالو هجالع و هتلا زا بلطب الف ض مو لهجال لاك لع وف هلهج اد هنا
 || ةأسف# ةتغبهداسف ىلع علطيناال اوه الاكمف رعب اذه واصقنهن وك ةف رعم وهامتأ ةلازالاىلل

 .ركمملا نعئهنلاو فو رعملاب مالا بايداد سنا ىضتشنمرهاظ نا ىئال# ىلاعت هللا ةيانعب وف

 ةلوهسلاو ةزكلاو رسبلا ىلع ةلازالاداربنا الا عونلااذهبحاصلريكذتلاو ةظعلاو

 مه ىناثلا عونلاو زي ا
 ةضراعملاوةبناجلاو ةقرافما ىهو ةدنامما نم ىدانعو ىدوتجرفك و ةئالثلا نم .

 لوالامذ فوخوةسايربح و رابكتسا ةثالث#كهبيس وولف سوماقلا ىفاكدانعلاكفاالملااب
 6م المون وعرف رفكك 8 ليوط هث< نال لصفلا عقيالئل هئاح اه ”ىحيس و رابكتسالا و
 او ريكس اف ىلاعتهلوقل ف مالسلا هلع ىسوهنءةريثكلاتازحملا مهتؤرعم هموقىا

 (اولاقف)

 د هثحن و هفن رعت (ىحسو نايكتشالا) لوالا مذ فوخو ةسانر بحو راكجا 2 «(هبيسوز ريصملا سبو

 ىسومب ( المو نوعرف رفكك ) كلذو ةيشاملاىف اي ليضفتلا ىلا جاتحن ليوط هثحب نال عاونالا نيب لصفب

 دانع نامالاف لوخدلا نع 6 نيلاع اموق اوناكو اوربكتساف) مهلاح ءوسنع اربخت 6 ىلاعت هلوقل ) مالسلا هيلع

 ىلاعت هلوقلو ابر هنوك مدعب هلهلل سيلو اربكو
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 00 3 0 #مالسلا أمه اع ثنورهوىد م وم# نيرشبل نم ول ل ولاقفي

 ةباغ ن | هو كالملاك سنملاريغ ن 7 ديال لِ ةودنال عنام ةيرشلا ق لد الا 1

 لاملاو * |« وقو 39 يلثم هل وك عم نوعرف ةيهولا نودقتعي مهناف مهلهج :

 مهرهقل نوداقنبو نومدخم « نودام انل لياسعا نا اع

 اودحجو ىلاعت هلوقو 9 هسهولا داقتعا ىلع نوع رف مهتدابعل ليقو مهئاليتساو

 دالانع ازواج ئظ مهسفنا و اهتققحت هي اهتنقيتساو و هللا تابآىا * اهب

 مدع ف وخ 2 قالا 3 و 8 هعاسان ع ريكتلاو مظا اهب اودحجى ا 9 اولعو ِ

 #« لقره رفكك اهلاوز 8 فوخ ه وا #9 ةعفرلاو هاحلا  ةسايرلا لوصو

 هبقلو ماشلاو مورلا بحاص وهو هلإ-ع فاقلا ن وكشو ءا رلا تف و ءاهلارسسك

 لكاذكو ىرعصبق

 نيح ىلكلا ةيخدنا هتصقو عبط ريج- و زيزعلاب سمو نوع رب طبقلاو ناقاح

 مو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب ىذا فرط نم مالسالاةوعد بوتكم لقرهىلا ىطعا

 هللا ىلص ىع لأ نات ممالع 2 موحملا ىف رظن هنا للي هيلا هلوصو ليق هلة

 ريخاو اب رطضم حصاف نايدالا 0 | هدو هراشثأناو هند روهظو ملسو هيلع ىلاعت

 كرتلاو ىتاضأاب ةقيللاو ىرسكب سرراف كك مورلا كلم نه

 شيرق نم بكرى نايفس ابا اودجوو اوضكخ كلذىف مهافتبف هتلود نايعا كلذ

 وهله وهيلع ىلاعت هللا ىلص هلاو>|نع هلآسفهدنع ا ماشلا ىف راخن

 كل« هدادجاىفلهو ةوبن ىوعد م كيف ريغلانم قبسلهو م

 لهو صقانتلاوا ديازتلا ىلع ه 8 و ءاففك وءارقن هأ ا هعاسال هو ةراماو

 ةبراحلاىؤةيلغلا لهو بذكلاب فرعي لهوردغهنع ردص»لهو هنبدنع دنرينم قد

 وهام ىلع نايفسوبا باحا الف اذكو اذكو هفلاخت نموا هبناحنم ةبلغلا ف ةكلاو

 نكل اببذكتو ةريغ نايفسونا لاقف ةوبنلا تارامانم كلذ لكل قره لاق عقاولا

 دجيلا ىلا ما را دجتملا نه ةلءل ىف هلارمسان م جار عملا ما ربخاف بدع بذكهنعردص

 كئارقفو مكفارشا نم

 ةليالا كالت لعاانا لاقق سدقااتيب مادخ نم لجر هدنع اذاف اسدق ىنعي ىدقالا

 هريعض ىفامرهظا ةءارقلادعبف بوتكملاةءارشب لقرهىماسدقلا ىف هعئاتو ضعب بخاف

 ىلا ىباتكب بهذا نكأ 10 ترهظانا ىسفن ىلع فاخلا لاقف ةيحدل ناميالا نه

 اودتقيف نمؤينا ىسع موحضلاو معلاب فيرع رطاغض هل لاب لكلل دقع* بهار
 هموقاعدو نماف هقدص فرع يس و هيلع ىلاعت هللا ىلص هيوتكم ىأر الف بهذف هب

 ترهظال ىبعملا اذه فوخ الول لاقف ربخاف لقره ىلا ةي>د داعف هولتقف هنيدىلا

 ربخم هلا ىف هلثام هل بحاص نم ب ودكم ءانا صج ةدلب هتنطلس رادىلا عجر املمث

 هب ضرعو مورلا ءامشععمجفةوننم سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلاناش هيف
 ناب مهيلارذتعاو هيلا مهدر مهناعانم سبآ [الق هنع اورفنو اوض عاف مالسلا هيلع

 نامالاىلعرفكلارثاف هنع اوضرودهل اودح-ف مكيدىف مكتابث ةدش رابتخا ىداىه

 ءايظع

 سلا ىف دعت ارهبو نت

 نوعءرف ىا 6 اولاقف )

 (نيرشبانمؤنأ) هموقو

 نوراه و ىموم ىا

 ةيرسشبلا ىف 6 انلثم )
 تاصيصخلا نع اولفغو

 ىا (ام«وقو) ةيهلالا
 (نودامانل)ليئارسااونب

 مه رهتو مهيلع مث اليثسال

 اودعج وىللاءتهلوةو)) هل
 اهب اونذك ىا ©« اهب

 6 مهسفنا اهتم ساو

 اهنا اهتتقيتسا دقو ىا

 واولاو ىلاعت هلل ادنع نم

 ىا (اولعوالظ) لاعال
 ريكتلاو رظا اهودعج

 بيلا (وز) اه«تابا نع
 مدع فوخ ) ىلاثلا

 ,نمآول (ةدلإلا لوط
 اهلاوز ) فوخ «وا)

 ل
 مساج ربزوا لحس نزو
 رصيق هياقلو مورلا كله

 هللا ىلص ىنلا نمز ىف ناك

 هللا لسراف م--و هيلع

 ىاكلا ةيحد عم اياتك

 ىلا :كدكلا لسا نح

 دال" لضو لفك واما
 أرقو هموق مم باتتكلا
 ملو هيلع اوثوف مهيلع

 ظوخ مسا لف هوعواطب
 هبولخ ىف ةيح دا لاق مث مهم

 ىن هلا معال ىنا هللاو

 انك ىذلا وهو لسص

 ةيواععلا



 ا 0 0 ٠ اذلو ةيوددلا ةسايرلاراتخاو مالسالا كرين هلاعبات تنكلالاو كالهلانء مورلا فانا أو
 اًند نيكااممالكن هو (باقتلاضارمان٠ ثااثلاوه ةيوددلا ةسايرلابحو) هترخآىلع هاندرث] اموف مىرابلا

 ّ 1 وز اهلع قاوتسملا » بواقلا كلم 0 ما >4 ةلعلا هذه ىا (ىهو) 2 لك نما ر ايدلا بح

 نيوسمل راوط تنال ورك دنلا
 ةسايرلا بمحل هعاحرا

 نم اريثك لتقف ةنؤه ةوزغىف ثوغ لاسراهديؤيو *+هتساير لاوز فوخ

 | هتينارصت ىلع وه لاقف هتاعا مالشلا هيلع بذكف ةوزغ هناا باتك لسراو || ”-

 | ىلع مالسلا هيلع هبوتكم اماو همدع محدالاو ةرلتت لا فرش هلا لقو 0 0 6 اهلح)

 لقره ىلا هلوسرو هللادبع نب دمع نم محرلا نم رااهتلامسب ىراضلانع لقنام || تع تمدق هجولا نم
 مال_بالا ةيعادب كوعدا ىناف دعب اما ىدهلا منا نم ىلع مال-س مورلا مظع 1 0 0 لا

 . باتكلالها ايو نيسيرالامثا كيلعناف تدلوتناف نيترم كرجا هللاكنؤي مستإسا 1 ا
 ذضبالو ايش هب كرشنالو هللاالا دبعنال نا ,كببو اننبب ءاوس ةلكىلا اولاعت 0 هلم
 | حرشنع + نولسم اناب اودهشا اولوقف اولوت ناف هللانودنم ابابرا اضعب انضعب ميكو ةيقوف اهدعب

 اهم د_عاوقلا 0 لج 1 ةروشم ة_عطقلا هذ_هنا ىوونلانع ىنامركلا 0-0 دودو كاد

 || ءادتإالا”ةينساهنمو ءارفاك هبلاثوعبملا ناكناو ةلعسبلاب بتكلاربدصت بابصتسا || 0 نيمار هك
 | صخرو ماعتاب اود بنا باصصالا ةداع ناكاذلوالوا بتاكلامساب بوتكملا ف ا قو نيومافلا

 ا ةيواعم مساب ادتبم ةيواعمىلا تباث نيديزبتك اك هيلا بوتكملاب ءادتالا ةعاج 0 لا

 || هيؤوزلصم نهضتنا ارفاكولو سانلادنع مظعملايلفعت بابحتسا اضيا هيفلوقااناو» 0
 || لع ماللا زاوج اًضياديفو ةكصلالجال ةارادلاو قفرلا قيرط ىلاءاءا اضيا || ذو“ لا فاسنلا وىذمزتلا
 أ لب ريقوتل سيلاذا هنال ذئنيح ءزاوج نم سينمتلا نع لقناكجايتحالادنع رفاكلا || يس ت) 0
 | ا صخخال هنأ اًضيادقو * فآلثالاو ددوت:لا نءمالسالا نساحم راعشالو رولصملل 00 3

 || هلا اضياديفو «مومعلا هجوىلع ركذيلب ةحلصل ولو رفاكلا ىلع مالسلا فباطإللاب 3 0 0

 1| عما نللبهلسيل ةقيقطاونطابلا ف هنالدر,منكلو رفاكلا ىلعمالسلا ىراناو 8 0
 نم مالسلاب ءامدلاقاةعسا ليلدىلع ءارغاهيف لب ىده هي ءد هلسيلهنأ رهاظو ىدهلا 1 لا 1 هانا

 ' نيتسلانء «#بلقلا ضارمانم ثلاثلاوه ةيويدلا ةسايرلابحووإ ىدهلا ةيعب ( دسفاب ىف ١ اقاطا

 ا ىا © ىعيو بولقلا © ماللا سكب 6 كال« © ةسايرلا 4 ىهو 9 ةموذللا ال 0 0 2
 000 ذل رق ءرقلاو ةرادضلا ىهو ةهاسولا نم < اهاح ةسايرلابح || 0

 1 ' ىف ةبغر 6 ءرملا

 " قاسنلاو ىذمرلا 0 سانلا ف سثتني ىذلا ليلا رك ذلاىا «اتيصو ا
 | 3 77 3 10 ٍ لاملا ىلع )مومذملا ”ىذلا

 ا | لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب ىنلان نع 3 هنع ىلاعت هللا ىذر * كالام نبب ا ىنععام «هندل فرشلاو

 .عونلا اذهل 01 7 منَْغف » لوعفملا ةغيص ىلع * السرا ناعئاح ناس ْذاَم لاق هنا املا 0
 ا

 | هتظفاحم ةدشىا 6 ءرما صرحزم اهل ف اداسف رثكا « دسفاب ف ناو.لا نم
 1 ف رمعلاو لاملا نم الكن اىا دسفأب قلعتم 3 هداف سثلاو لاملاىلع 2 موهذملاف

 || أ | اهف لسرا من 2 َْق تئذلا هلعفشام ع كالهلاو داسفلا ن ند هيحاص ند ق لعش

 منغىف ال_سراو هلذفص

 اهنا ىلع عفرلا لحمفف

 دسفابو ةفص دعب ةذزص

 | ؟0) هيف ربتعاو منغلا ىلا دوعب اهلىف .رييخلاو اداسفدشا ىا ليضفتالا لعفاوهو ةدئازءابلا وامل ربخ
 :: هنيدلو لاما ىلع فولطعم ف ةزعلاونضرحاب قاعه لع هلع لضتملا وه" ارملا"صّرَحْنم ثنا اذهلف ةيسنملا
 1 + اولالا ىلع الل مكغلل اذاييف دشان , منغلا سنج نم ةعاجج ىف السر اناعياج نام ذ سيل ىعملاو ردقملاداسفالاب

| 

 هل 8

 احس



 0111110 و يس اسس سس ظ خس

 قوبسم لاسرالاناف فطالا ةياغىف - السرا هلوقو معلا ن ءةعاجل نيعئاملا نين ذلاداسف دشا رمل ندل هداسفا اذ

 (سنانع)6قههلوقبهلزومرملا قريبلا جرخاو « كلما نبال خئاضملا حسش فاك عنم ملامماض رحدشا عوتش الو
 دانا يعيكع ٠ نهالاز ءادتإ اللف 3 ند( مل 2 1 نم 1 لولا عت تح ل نزل -ىلاعت هللا ىضر

 ءاسالان م هللا هع جم ن نفالإ رار دل احلا سلا نك رعاك ذا هيدا را نال ا 2 11( ىلاعت

 4 علألاب هيلا ولج انلاريشينا ل ىلاعت هللا ةوحعب نيكوددعم مموكل م هرضئال ىنعملا اذه ناف ءايفصالاو ءيوالإ
 عباصالاب هيل سأ دلة راق | را و ا رااةياقكى ا هريح ”تاماد ريشنناهلوقو 6 ايدوهنيدىف) دك هدر هَ

 ل ا نيللادافرثتك ١ فرسثلاو لاما لع ص رخل اثيدطا دوست والا ا |١
 موصعملا وةداعلا ىف ربكلاو أ

 | ا راو ار إل ةنع لاعب هقل نر < نتا نحوف قبلا < حو ل ل نال ناصع هاا نع و 0 >ةيسانم نيثذلاركذو ضرالاىف داسفااو ولعلا كلذ ءامدتسال ممءالنيِمْدلا أ
 دوم ىلا نر 3 ةياغلا ءادتال 3 ركشلا نع #3 ل أ 4 0 5 نوكشلا - لاق ا , 3 حاأو +

 نبا نعر( ميد ) هلوعب ديعلا نم ءادتا ؤابايسالاة رشا بقلك اما # ىلاعت 3 هقيفوت * هللا هعصع نمالا ِك |

 ظ ىلاعت هلل ىدر عكس مع هداققلا 00 انلانيناهف هم ةعو هد رفتل * عباصالاب 2 هلا سانلاريشينا ِ 5 هللا 2 5
 : 00 » هاندو » ةرهؤ ةأا تبدع مالسلا هيلع هلوقىف يك هند بيس 4 يدق هج ةالصلا هيلع لاق هنا رثامهاع

 )2 ءانثلا تح مال 3 ءابرلاو لهتلا ىلع داقعالاو 5 00 8 ندلااماَدْفآ ةرهشلاتناكاذلو
 رك ذلاماقملاة: رعب هدار ايندلااما و ءافخ هيف ةوظع ةعدب ثادحاب نوكتامتاهف ةرهشلان الة واين دلا عج ةل او ذلاماقملا د: رق هيدارألا 1 1 0 ٍ َ 0

 ا

 ا أ

 0 ْ ضارغالا ىف قمتلاو تاماللا نع ضارعالاو ربكلاو فلا وعن ينم وكلف
 3 0 رسل لاق هنا 9» امهنعهللاىذر سابع نبا نع ىليدلا 7 9 ةيويدلا

 نا م 2 1 َ قحلا قدر نع # يك ىبللا نم ليا رك 0 رعسلل# ءاذثابح مالسلاو
 * 3 7 || ىقشام عامسا نعوا قالاعاقتا نع «مدب وولف رظنبنا ىخبشام ىلا رظنلانعوا

 ىلع مان نيدوا لقعنه عدار هلنكيلو بلقلا ىلع بلا بلغ اذاف هحنابق عع-لالف عمنا

 نمر اولا هرثام عامتاىلع هصرخل هحنابق عامت“ا هركيف دشرلانع ىعاو لدعلانع مصا

 وا لالا ل#ىف (سانلا تايهتشمنم مرحامىلا إل ةسايرلاوه ىذلا 6# هاجلابل-وتلااهدحا ةثالثهببسو

 هلا يامل نيادفصلا ا ىهانملابحن ةلوب سفنلاناف ىهتشتو هب سفنلا ىهلتتاملك «# سفنلا

 هم فاعلا نوكل فطمك # اهتادارمو :ىلاعت هللاتامرح ىوهتو بحت اهعبطو اهعناومنعتيلخ ٠

 لثم وهف ا ل: ١ عاقباو هنودنمىلع عفزااو اناودعو الط نيلسملالاوءا ءاليثسا ون نم ريسفت

 3 3 0 ةليسون وكبام لك ناف 6 اوان و د ماددتسالاو سالك ولقىفف ف ودا و ةيهلا

 ا. م ..0" 5 || ةسايرابذا ريغلاىلع هلوذلا * قطاذخاىلا هءلسوتلااهيئاثو #9 مارخع مارملاوىلا
 1 ا ل 1

 لذ نكمتاكليق ه«بسملا هفعورسشمادوصقملا * مارملال يصحو © كلذ لهسي
 هحئابق رصب الف كن وأ 8

 (مصيو ) هند. ما |[ تل ل سل ا ل وديك اسملاو سنالملاو لك املاعاوتاك ايملاوا #8 دحاسملان اشو تاقدصلا انما كالا الملا اعاو نانش و تاق دك
 ةسايرلا بحىا (هبيسو) ديزاان« نالعفلاو هنيدرماىف هيويع (ىل 9 ةقيرإت مع“الف كرذك كلذ نع معلا عن
 (اهادا مو لفل تاب م ]نيعلامضب (مرحامىلا) ةليسو هلمدح ىا ) هاملاب :لهوتلا اهدحا) ءايشا (ةثالث |

 مكح لئاسوالو مار ةليسو هنوكل ( مارح اذهو )ب ةداع ةلوهسب ثالذ| ل صون ههاحالع اذا هلاف ىريدش

 ليصفو) ةيشاطلا ىفاك لاملاتدب وأ ريغلا ىلع ىذلا (قطحا ذخاىلا) هاللاب قا (هبلسوتلا اهناث :( سماك دص ١

 هيف بنذال ىذلا (حابلاوا) عراشلانم هبلطل (بحسملا) بولطملاهلوا محب «مارملا



 قالقسعلا رخنبالاق ,هنم كاذل ئصبال رك ذلا نيلماهلا ءازعلا نو ريثك ذا هءالكل ويقل دابعلا ع نعمرظلا عفد) ىلا(وا)

 ١ ةلغتشملا ذئنيح 0 هراملوضا «ةدابعللغرفتلا )ىلا و لغاوثلا) عفدىلا (وا) عيضم مالك هاحالب اعو

 !(قللناحالصاو )نيفزلاو ةلظااداوسنع (نيدلازانعاو) ىعرشلا ملا ىا(قطاذيفنىلاو وا ةدابعال غرفتلا نع

 ٠ (روظحلانع الخنا) ببسلا (اذهف) كالذك (ركنذملانع ىهنلاو) اعرمش (فو رءملابمالابإ هلعفوهلوق عفن مول

 ركنيف هيلع اولبقف هلاعا نسح ٌرغينيح (سيبلتلاو )هيلع اوابةيف سانلا هارياىا (ءايرلاك ) ىباقلا عونمملاىا

 ىنعي (بجاولا لراو) | اعلا دورول (ةنسلا) كر (و) هكر ه4 >> ]- ةمرا اسبحاو بلطملا اذها كّريبال

 نا باوجو اهكر ىف

 وهنىا( اخ )هلوةالخ

 اذه ربخ ةلخلا و رئاح

 نيلخلاعوم ربالالهو
 فاولخاو طرتعلاةلجتوا
 ىناك ىناثلا امهجرا ديق

 لب ) بهاولا حرش
 ةرملأ فيرمثا (سىهسم

 نع ةياكح ىلاعتدللالاق)
 ءانثلادجو ىلع (نيلعاضلا
 نولوش نيذلاو مهيلع

 انجاوزا نم انلبهانر

 انلعجاو) نيعاةرئاتتاب ذو
 هب نومأي .«اماما نيقتلل
 بلطب مىلع ءانثلا لدف
 ركذوا هللط ىلع كالذ

 قوم نع دكا والاف
 هنا هنع ىلاعت هللا ىضر

 قح امو ىذقانال لاق

 ةنس نم ىلا بحالدعو

 هللا ليبس ىف اهوزغا
 نذل كلذ انا نات
 ةفوارعل ماع داهلفا
 نوكيامو معا ءاضقلا عفن نوكيف مولظملا ةرصنو قاحا راهظاو فورءملاب هاناكءاضقلا فو

 ريخ هةعاس لع عسوديلع ىلاعت هللا ىلص لاقو لضفا ناك اعفن ما

/ 

 ظ رج نبا نع ل_قناك نيمولظملا ىلع نيملاظلا نم ملا عقد لف ىلا هي وات

 8 ٠١ تاماطلا نع هلةقئاعلا # لغاوشلا © عفد هي و © عيض» مالك هاجالب لعو

 ا ١ ىدمحملا « ندلازازعاو 9 ةربابجلادنع * قحلاذيفنتىلاوا ةدابعللعرفتلاو

 0 ١ نيعت ةعفرلاو ةسايرلا ناف 4 ركذلانع ء ىهللاو ف ورءملاب الاب قاطناح الصاو 3

 أ 1 أ عونملا هَ روظ#لا نع » قع * الخ نا اذ_يف 0 مارملا اذه سذج لهستو

 | ٠ | ةنسلاو بجاولا كرتو # لطابلاب قللا سيبلتىا #*سيلتلاو ءايرلاك 9 6

 ظ ْ | ىلاعت هللا لاق 2 عورشف عورشم ىلا ةليسو نوةيام لك نال #8 بهس» لب راجت

 ) بر مالسلا هيلع ناهلس لوقو و 6# اماما نيقنهلل انلعجاو نيااصلا نع ةياكح

 ]| ةعيرسش انلبق نه ةعيرشنا ةررقملالوصالانمو ىدعب نهدحال ى+ذبال اكلم ىلبه

 ! َ قه اموو ىضقانال ثيدملاىف درودقو نيك الب لوسرلا هيربخاوا هللا هصقاذا ال

 ]| ةعاس لدع رخآ ثيدحىف اضباو هللا ليبسىف اهوزغا ةنسنمىلا بحا لدعو

 آ3|00 016 251 ناطلسلا عزيامنا زخآ ثيدجو ةنس نيتس ةدابعنم ريخ
 ظ ىف ىنعي بابص<الا نع الضف زوحب # الف ه8 روظحلانع لي مل ناوىا  الاو

 | رظطلانع لحمل نكلو ةعاطلاو ةدابعلا ةسايرلابح نم 2 اذهىفهتنن ناكاذا

 ا ١ كلت لح #« ىفرثؤ دال وو ةصختلا يي ةينلانال ف هد 2| امو 2 و

 ظ " حابتالو لملاةيلب اهيطاعت لالف 6 تاحو ركل لل 9 ةحابا اذك ه# و تامرحلا

 1| تاعاطلا ىف رثؤتامتاو هيلا ةحابالاو للا ة يمضي هور كىلاو مرحلا مكح ظاغي امبرلب

 ظ / ىوعدو ىرخاب عورم ريغو هش 00 ناوكي ذك ادحاو العنأ نعال نكل

 ||| مكحت هلصاىف امارح نوكي اهف مالكلاو هلصاىف احابم نوكياع صت# كاذنا
 ا) ١ رارتحا ذذتا ليقو رورجلا ريعضلل ديك أت # هسفن قوهاملاب 6 هبذذلتلا اهثلاثو ف

 الك هنظو 9 ةيئاسفنلا دصاةملاو ضاغالا ءاضقنمهلذمزاللا هضراوعب ذذلتلا نع

 ظ 1 ١ سفنلا ى وه در © هيذذلتلا وي ةيئاسفنلا ضاغالا عاونا ىف منتللاملا بهكاذه و

 2 (نان)
 1 ىا (الاو) هالك ىهتا ةئس نيتس ةدابع نه

 ىه ىتلا (تامرلا) لح ( ىرثؤنال ) تاريملا اممدصق ىتاا (ةينلانال ) زوج (الف) روظحملا نع
 ن« ( اهئاثو ) تاحا اباو تادابعلا ىف رثؤنامتاو ةيهبزنتلا ( تاهوركملا ) ةحاباىفال (و) هدعب ركنات ءايرلا

 "(ةنظو) رورجملا رييضلل ديك أت رهلابو ردصملا ديك أت عفرلاب (هسفن) هاجلابىا ( هيذذلتلا ) ةسايرلا بج بابسا

 6( هب ذذلتلاو ) ندبلاف  منتال لاملا ب ) ببسلا «اذهو الاك ) ذذلتلا ىلع فطع عفرلاب



 ا

 هنكلو) مرحملا بيس دوح ومدعل (مارع سياف مرش دصقملا مهني هعيضرال ناب( روظلا نع الخ ناذأل

 لانيالذا «قامللا ةاعارم ىلع) هن ,هامىا سرافنب لاق ميلا ديدشتوءاهلا خ## ( هلا روصق» هبحاص نوكل مومدل

 ىا (مهلجال ) بهاوملا فاك ةنهادملا ىل والا6تا ارااىلاز هءاضفاىا (هتد ان فوخ(مو) كالذبالا ايلا مهب دبا ىفام

 تالامكلا نم هيف سيلام راهظاب ) لاعالا قافن ىلا ىاتآ ارملا ىلع هه[ >> فطع( قافنلا) ىلا( و) رك ذنملجا

 ى 4 02 تت ه موهذم هنكلو مارح سلف 0 مر*عدصت وح عونهلاىا 7 روظ#لا نعالخ ناف 2

 دنع لبقيل اهدايطصا || . 0 : : توك
 ةأعا سم ىلع قف دم ا ومزعلا ىا## هلا روصقم هبحاص نوكل وف اهب هل الخال لا : اةمارؤق

 هبحاصنال هومذ.الئاوهنع اوقرفت الثا قلها ةاعارم ىلع هدصق رصش ىبعي # قاحلاا

 نا فاخمب هاجلانم عونلاذه ىا « هتدأت9 فود هيوو» مهمذهركيو مهءان بح

 لجال # ,ولجال إف تاعنصتلا و تانهادملاو ءايرلا ند هي ةآارملا ىلاو# هيحاص ىدؤد

 فوكو ىا 3 قافثلا 0 فون 7 و #3 مهيدبا ىف ام هل لجالو مانو مهلج

 هالانم عونلا اذه ب نيف ىا هيهيف سيلام راهظابإ# قلذلل قافنلا ىلا هتدأت

 *« معواق صانتقالإ» هيفسيل وهوالاك لجرلا اذه رهظي ىنعي :6تالامكلا نمو

 رد 2 ىزهلع وهثملاونطابلا ىفام فالخ راهظاب رسف#ةعداناويالءذوا الوق لطابلاب قملا ظنلا ىا( تع لإ 0 0 ا

 نم «اهوحنو ) سفنال تاروظحلا نم هاهو و ف سفنال رظنلا ىا# بلا وب ذكلا وهف ركملاو ةليلاوههنا
 ىا(هجالعو )تامر لا

 نا) ةسايرلاب> جالع

 4 قيفح لامك سل هنا ِ

 هيلع هأمع نسح اهتؤر

 سيبلتلاب ( سيبلتلا و )
 ناهناو رايخالا لعش

 ىهمةعدالاو ز)رارشالا

 نطابلا فام ف الخ راهظا

 رابخالاوه (بذكلاو)

 وهام فالح وخلا نع

 لاقإك لاوزا م ةحابالا ىلع رظللا ميجرت ررقدقو مارمإلا بلغيوالا مارملاو لالملا عتجاامهناو
 0 (هءانفلإ ىعطقىا مارحب سيلف بولطملا ىف هلوق نه داريناالا ةلدالا ةززكب مجريدق هناو

 تعضو#(هلارودكو نكي
 ىف هلوخد ردابتلا نكل امر ولو ةهاركلا ىلع مومذم هنكلو هلوق نم داريو

 رع هلدبالف امارحنكيملناو اموهذم عونلااذهناكاذا ىنءي ««هجالعو لمان كوالا
- 3 

 لاوزلا ع ىدإ و ديراولو اذه نم مهاهناعملوالاجالع 0 مدع مزاباذه ىلعف هحالعو جالع نكد

 : يهم لب زئاح هسفنىفب وهذا قاثلاب لكشالة سايرلا بح. قلظم ريعضلا عج مع خر

 : رابةعاىعداو'بيلغتلا ىلع م ناالاضراو وع : هجاوخف ام ءافض ايف أ عا داواتيلغلا زعزمج ناألا ضراوغلا الت اذلا وه رظتلا ف ردا
 نا ليضف لاق + هداز

 نس تارودكلا نت وذم

 3 ةسايرلابحنم اروظ# نوكيام قلطم عج رمانم داريوا اديعبولو مومذملا فصولا

 تناكول هلال 0 ابوش«هنوكلوهلاوزةعرسلى زا راعتسموىرود لب # قيقح لامكب سيلونا عي ناو

 ىو علا كالا ىه تايقابلاناو قباوريخةرخآلاناف هتارودكوهنانفل ف قئاوعلاو تارودكلاب

 عيجج ىف «ةروكذملا هلباوغ و ةف رعم هج الع ىا عينا ىلع فطع 6# ةف رعم وو ت اطال

 قالا بولق نمهاملا طقسام لمع! نا وي ةقباسلا ثيداحالا نم ,هفاماضيا و لم أنف ةثالثلا

 قد فز نم اذ

 راتحي نا انلىغبن ناكل

 رات فيكف قد افرخ

 دحاو هعم قبو نانا عج ريف ةثلث تيملا عاب مو هيلع هللا ىلص لاقو 3 ريبكلا ريسش فاك ب بهذ ىلع ىئش افزخ

 هندأ هتاكله» ةفرعم هحالع ىا ٍِس ناىلع فطع (هلئاوغ ةفرعمو) جااصملا فاك هلع قدو هلامو هلغا هعبتب

 بوآق نع هالحا طقسام 0 ناو 2 لكلاش حلا صملا باج ىلع مدقم دسافماءردو نينغ ةمالسلاو (ةروك ذملا) ظ

 ع جالع اذهو اضيا ع نا ىلع كفطخ هند هل مدي )»َ قاملاا



 عل دصتماوعأا ضعبنا ىور 9 00 هيأ ةحامملا اد دلا لها داع( هلم كتاروءالا] صعب «(نم)

 هناكربت هن رارزل ( داهزلا

 هب رقن دهازلا رع الف)
 اماعط ىعدتسا ) هنم

 «هرشب لك ًايذخاو الشو

 رو لور عم
 اذهو ( ةيقللا ظعيو 0

 لها دع سيدخ مها

 6 دم عنمالو ايندلا

 ررض هنم لصحي ىل اذا

 6 ماوعلا هلا رظنالف ١

 نم طقس ري كالذ لعش

 دهازلا كلذ -

 كلذو هنع(فرصناو)
 لاقف ) هب هللاةيانع نم
 هفارصنا 55 « دهازلا

 كف رص ىذلا هللد لا هنع

 فذح ةهءىفو (ىنع
 ليلعتلاك ةل4 اف لودوملا
 قرطلا ىوقاو ) دمحلل
 (لازتعالا هاجلا عطقىف

 (سانلا نع)ىحتلا ىا

 عض وم ىلا )مهنع دعبلاو

 طوقس ة عملا مضب لولا

 رك ذلا مدعو ةهابنلا

 قهاوشوىداوبلاككلذو

 اهب نا نوكتال ىتلا لابخلا

 مهلالو سانلاب لاصتا

 ىا (هالااماو) تافتلا

 ( هلبحالب ) هلوصخ
 صرحالو) ناسنالا نم

 لب ( ةلجاعلا هذال هيلع

 ملاس ىورخا ض رغل

 حالصلا نم هب لص امل مر 4 موه سياف 0 كالذك روظحم نه

 نع اهيرياسيل 6# ةحاملا #8 اءرششال افرع ةكندلا © ةسيسللا 0 1

 4 دصق ماوعلا ضعب نا ىور اك قه هيلع مهلابقا ن م. بيق س انلا نويع

 الشو اك عريسا هنم هن رقي ِس دهازلا 4 ع الف د داهزلا ضع ِ ةرايز

 . ماوعلا كلذ ةدلا رطن ف َويَقللا مظعيو 2 ص رر> ةوق 3 هرعشل "--- داو

 | « ىنع كفرصص ىنذلا هلل دجلا دهازلا لاقف 8 هنعا# فرصناو هنيع نم طقس
 | بابرال بسانع سيل لكالا ىف عينصلا اذه لثم ناف هباقبوا هبايغ ىف هناسلباما

 | ناش وه امنا اذه لاثما نع ضاعالا نا نال كلذ فالخ

 | ريغاذه نا رعت تناو تاحابملا قلطمي ءداقتعا ريغبال فراعلا صاخلتاناف ماوعلا

 ْ ا ناف مهنع قلخلا ريفنتل ةيعرشلا تاروظحملا نويكتري نذلا ةفوصلا نم ةيمالملا

 || هلودباهبنحت انما ىتلا ملاىف عوقو اذه سيا اضياو عسشلا ىف راح رغ كلذ

 أ هلاك هتساير ريغتال لماكلانا ليقناف * ,بتلا عضاوع اوقتا مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةنسملا ظعاوملاب تايهنلا رجزو تاءورشثملا باوسا ىف هلا#ه جيوب هديزالب

 الئمروك ذملا ماوعلاناف رتستلا هجواف ءايدنالا قيرط وهلب ةزسحتملا اياصولاو
 هما راغاو هحصن عامتسا ومن دهازلا كاذب هتبعص دنع ةينيد ةعفنم نع ولحمال

 | ىلارظنلا نم لقاالو هقالخاو هنريسنم ذخالاو فوهلم صيلختو مولظم ءاجرو

 | فالتخاب فلت# اذهلعل ائاق +ةرايزلا باوثو تاءاطلا لضفا ندوه ىذلا ههجو

 | ناودلثم ناو لضفالاب ثبثتلا ,هدارم نوكي نا زوجبو صاخخشالاو لاودحالا

 ' لا لكل اك ةرورلا لادبسنلاب اصقن نؤكيدق هنكل راَرلا ىلا ةيينلاب الامكتسا ناك
 م صقتنم تناوب نولماكت اهلاهاو ةدلبىف ن ركستال هنع ىلاعت هللاىذر ىلع

 مهترايزب كتقو نوقرسب مهنا لقالا مهررضو ناوخالا ةٌركو كابا اضيا ليقدقو

 نم لاثمام هب لانتامتا كنال 00 لام سأر هناف هنمزعا *”ىثكل طعن ىذلا
 أ ن نوهضماذهو مهنع ةلزعلاو سانلا نع شحوتلا حنياشملا ةداعناكاذهل 0 برقلا

 مهنمت ةرفنلا وه# سانلا نع لازتعالاهي هتلازا و # هادا مطقىف قرطلا ىوقا وي لاقام

 | هترهش فارصناو ركذلامدعو ةهابتلاطوقس ةهعملا مضب لولا عضوم ىلا

 م ٌروانَنا كلذّلقاو زاملاو تابتلاكليلقلاب ةعانقلاو لاباس و روةديعبلا ىرقلاك

 | هكردتسم ىف مك الا ثيدح ىف اك تاءاخلاو ةعجلاكةرورضل الا جر الف هت

 | كبشو اذكه اوناكو مهتناما تفخو مه دوهع تجرم دق ساسنلا 0

 | كيلعو ركت ام عدو فرعت امذخو كلناسل كيلع كلءاو كتيب مزلاف هلمانا نب
 أ توكسلا نامز نامزلا اذه لاَقب اي ةماعلا ما كنتغ عدو كسفن ىما ةصاخ
 | « هيلع صرح الو هلبحالب هاملا اماوإتوقلا لقاب ةعانقلاو تويبلا موزلو

 | «ةلجاعلا ةذللإ# هلوق هيلع لدن اح ودهلا ريغل هلآ هلعج ثيح نه لب اقلطمال
 | «مومذع سلف فيرعتلا مالب ةلجاعلا ةذلل رهاظلا خت اىف اذكه ةرخآآلاةذل نود
 | مهريغلع ىلع قوشلب لداعي ةعاسف مها عناوال فيك حودملب القعو اعرش

 (نينسلا ف

 ءنيص لب دهذلا



 هاح نه 0649 لطابلا قهزو قطا راهظال هوع*نيذلا (ياينالا هاج ن مظعا) قاطلاق (هاح ”ىافإ حالفلاعاوناو

 لوخدلا زاوج ىف اوفلتخا ءالعلانارعا + سو هيلع ىلاعتهللا ىلص دمت انديسل ةعب رالاءافلخلاىا (نيدشارلا افلا )ل
 لسرلاو ءايدنالا نالف ةهصخر لوخدلااما ةهعنع ىلذع عانتمالاو هصخر ءاكقلا ق لوخدلا نا ميحصتلاو ءاضقلا ف 1

 ءافلحخلا نم ةباي هنالو هبنواغت_ثي نيمج+ا هيلع هللا ناوض رزيدشارلا ءافلخلاو ,ملعو انيدن ىلع همالسو هللا تاواص

 هنأ ملدو ه.اع هللا ىلص ىنلا نع ىورامل 3 مهضعبلاقو 37 ةيطاولولا [ك نيلاعلابر دوددح ةماقاو نيدشارلا

 لبش إذ ىضتةنسا هنايهون هللا دبع نعىورو#* فاصاخاهاور اذن ربع هسشن حيذ اىناكو ءاضقلاب ىلت | نم لاق

 مهلظينيذلا ةعبسلا نم هنوك هيلع دب وةمايقلامون سانلا نسخا رالاك ةمايقلاموب

 مومعل لداعلا مامالامدق ثيدملا اذه حارشلاق هلظالا لظالموب هلظىف ىلاعنهللا

 هي ءافلملا وله هأح هير مالسلا مولع «ءايدنالاهاج نم مظعا هاج ىاف 9 هدعتو هةعقت

 عفراماقهالو نولدعي اوناكدبو قلاب اوضق نيذلا نييدهملا ه6 ند شارلا هب ةعبرالا

 ند ىورامو ثالذب مهب حالو صرحالو مهاهاج نم مظعا هاحالو معاماق« نم

 ريكا تلاكلا بيلا وو ىورخالا هلضف لجالوه اما مدنا مهضعب بلط

 ادانعرفكلا بيسناىنعي راعلانم «6ريبعتلا و9 سانلا نم همذلا فوخىدوما
 هللا م رك( ع مامالا وبا وه بلاطىبا رفكك © مه ريبعت و سانلامذ فوخ نوكيدق

 هللا ىلص ىنلاةوش هلة ف رعملا] وصح عمهناف ردو دلع لاه هللا ىلص ىنلامعو هه>و

 بلاط وا يضتحا الهنا ىورذا مهريبعلو سانلامذ فوان نم ؤيمل مو هيلع ىلاعت

 كلاب جاحا ةلك هللاالاهلاال لق معايلاقو سو هيلع ىلاعت هّللاىلص هللا ل وسر هءاج

 دنع عزج لاقينا هركا نكلو قداصل كنا تلعدق ىخا نبااي:لاق هللادنع

 مج ةياور ىف و*ى واضيبلا نعلقناك تببحانم ىدهتال كناىلاعتهلوق لزنف توملا

 كتسايرب نوفزريغم نح اولاقن ةتاخ نماؤسانيح تلاظ ىنادنع شرق َكَداَنَش

 مالسلا ةالصلا هيلع دمت عم ةموصخللا ءاقب فاحت انكل اممماىف ةفلاخم انلنكيمللو

 هغليف يس هيلع ىلاعت هللا بص هب بل طودا اعدؤ اننيدل ض رءتال هلدناو كدعي

 هامدق مالسالا ىلا هليم مالسلا هيلع هنم مهف مالكي بلاط ونا لاق مث دفب إذ اولاقام

 كلذىف ناكليقو كتبيطو كب تنهال قاما نعط فوخ نكي ملول لاقف ناممالاىلا

 كب نمآ لاقف سابع هيلا برقف هفعضل مهفال نكلو أيش هناسل ملكت. تقولا

 ةلزغم سانلا ىلعا لداعلا مامالاناكاذهاو راثآلاو رابخالا ىفاك مايالاو نينسلا ىف

 بهذموهو الليقومنليق هناعاىف فلتخا ةلمخبابو «كاذك اضيا ةوبنلا لئالدنعو

 هياعصأ نم دحاو ءاعف هنايث قزعيو ههدو شده هيلع هه >5 ]2 لخ دب ند لكن اكو هل زن لخدو نئاحن

 لك ةرالا سار لع

 ءاضقلا تايقول هللادبعاب

 لاقف اريخ اند تادعو

 اذه .عالقع وا اذهان

 هللا لو_ىر تهم“ اما
 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 نورشحن ةاضقلا لوعب

 ءالعلاو نيطال_ىلا عم

 ءاينالا عم نورشحن

 ةفينحابا نا روهكثملاو

 ىباف ءاحملا كدلت كفاك

 اطوس نيعست برض ىت>

 رواشهسفن ىلع فاح الف

 فسوبوباهلغوسف هباعصأ

 تعفنا تدلهول لاقو

 ةقينحوبا لاقت ساسلا
 ردلا ريعا نا ترصماول

 هلعردقاتنك ةحايس

 سكتف ايضاق كب ىناكو
 دعي هيلا. رطب لو ةسأر
 الو ةيدامعلا و م ثالذ

 قيع رلا ةفدح والاق
 لاق ةحابسلاب ربعافيكف

 امد ةريبهنبانا ىورو + كاللا نبا حرشىف اك ايضاق كبىناك لاقف ملاع حالملاو ىو ةنيفسلاو قيم رصاا هناجر

 حرش و ناتسبلاىفاك ءاضقلا لبش ملو كلذ فتاف طاوسا ةرششعمو:لكف امايا ههريضو سيك ىباف ءاضقلاىلا ةفينحابأ

 بوسذلا (ىدودا رفكلل تلاثلا بيسلاو) راهزالاعماح ىباتك ىف روكذم رارسالا قوق مامتو ةياقنلا
 بيس نا ىنعي هيلع تام ىذلا «بلنطىبا رفكك ) هنم «(رييعتلاو) سانلا نه (مذلافوخ) هب هسبلتل دوعجتللا

 قيدصتلامدعل سيلا هرفكناف ,هريبعتو سانلامذ فوخ نوكيدق قيدصتلادوجو عم هرارقا مدعوا هدانع رفكلا
 بلاظوبا ريضتحا هلا ىورذا هداز هجاوخ ةيشاح يف اك سانلا مذ نم هفوخىلع ءانب هرارقا مدعل لب هبلق ىف
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 1[ هنا تلعدق ىجانبالاقىلاعت هللا دنع كالاهب جاحا ةلك هللاالاهلاال لق ,عاب لاقو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر هءاح

 1 اب نم ىدهب هللا نكاو تدبحا ن٠ 00 كنا ىلاعتهل وق تل تواادنع 0 لاهنا غرك تكل قداصل

 1 ةاخمالول هل لاق ةداهشلا يملك نامءالا هلم م-وهيلع هللا ىلص باطامل ةياورؤو *ى واضيبلا فاك نيدتهملاب عا وهو

 : انلامذفوخىا (وه و)ةيحفلا ىفاك هي[ ٠١ ٠ قو كشعا انمكتّرروال عزطا هيلع هلج امنا لون شد رةىتريعي نا

 عبارلا) بيسلا ,هريبعتو

 اا (تلقلا تاركتشنم

 مه«ذنالاهنم هريهطت بح

 الصا ”ىئثهيلع بترييال

 ميت ون لاقال ثيدحلا ىفو+

 هيلع ىلاعت هللا ىبص ىنلل

 ناف انيلا جرخا كو

 ني انمذونيز انحدم

 حدمنا ىذلا هللا مكلذ

 لاقو ناد مذ ناو ناز

 اهتاركتم ند(سماملخاو)
 حدملا بحال اهضارماو
 (ماههو )سانلا نم(عءانثلا و

 بك ال نارمالا ناذه ىا

 هلاك ىراجلا متماألا

 زيرقلا ىلع بوصنم(ايبس)
 ةثالث اضيا هبيسنا ىنع

 مرحامىلا حدملاب لسوتلا

 سمالا تايهدصم نم

 قطا ذخا ىلا لسوتلاو

 هسفن هب ذذلتلاو هو#كو

 ىنعي(امكح و لالاك هنظو
 سيلف روظحلا نع الخنا
 مومذم هك مارح

 روصق٠ هبحاص نوكل
 قاما تامارم ىلع مهلا

 هنا عت ناوهماح العو)

 هلانلا قمح لام نمل
 (ريغ) لمأتف سانلا ةنسلا نع حدملا طقسيام لمعت ناو لاوزلا عيرس ىمهو سما وه لب

 ةقق"دنع ىناسفلا بولطملا ىلا 6 لسوتلا مدع ) ةسايرلا بح ىفىا ©« لوالاىف نيلوالا نيبيساانا ) الاىا

 ١" حابملاو بوهسلا مارملا ليصحتو قللا ذخاىلا لسوتلاو سفنلا تا.هتشه نه مرحامىلا هاملاب لسوتلانا ىنعي

 0-لا ند دحا همذ اذا هنال ءانثلاو حدملا بح قدح قال طقف مذلا فوخ ق>ىف لسوتلا مدع هيا نابلقني

 | ىلر للود هدؤيو رذكلا ىلع تلاطوناتامو ةفينحونا مامالا لاقاك ةنسلا لها
 ' نفكف لسغالاةةتامدق لاضلا مشا كمنا مالسلا هيلع هللالوسرلهنع ىلاعتفللا

 .امايا هناعدل دهتجا مالسلا هيلع هنا ىوربو عنمت ناىللا ىلاعت هللا هلعدنلف نذداف

 | ىلع اوتام نيذلا مجاب قال اوعدف باعصالا ضءب هيلع فقوو هلزنهنه جر مو

 || اوناكولو نيكرسشملا اورقغتسينا اونمآ نيذلاو ىنالناك ام ىلاعتهلوق لزنف رفكلا

 الا طا كيدحاضياو رانلا خاضت ثيدح قبسدقو ةيآلا ىرق ىلوا
 / عجهلا ىوريو +هغامد امهنم ىلغيراننم ناكارشش هلبلاطوبا ةمايقلامون اباذع

 ثيداخالا قدصو نيائاسلاءاطعا وءافعضلا ةناعاو ما رلاةل هب ىدواف شإرق هيلع

 ٍ قداصو برعلا نيم هنا مس و هيلع ىلع هللا ىلص دمت ةعباتم ىدوامت تانامالا ءاداو

 ا دالب هل نم ٌؤل هلا ىلع ىداقتعاو نانا هدهشلو لقعلا هلبعت ماك ناو لوقلا

 هيلا اونرقن مئاهىباب هفرصنىف هدقعو ملاعلالح نوكيو هيلاوستو معلاو برعلا
 فارشاءدنعو سو هيلع ىلاعت هللا لص هللالوسر ءاجمن مكلاواو مكسفناب اونيعاو
 أ ىركو ىرغص ىف ىئايج اريخ هللا لازح ةهاعاب لاقو هنامعانم افوخ هولحن ماو شرق

 ] لاقف كتمدخ *ىناكيل كناعاكنم ىناحر ةياغف ىتيانرىف روصقكنم ردصيملو

 انهمعساذاف نيفاتناو قح كمالك اهنوعضماناببا أرقفاذهارورسس:كتلعلل اذهال ولف

 /لاقفىدادجا نيد كرئااللاق ةرخآلابف هلابآنبد كرتمدعباوملاو هيلعاو عقجا شبرق
 | ةهصىف :تنكول لاةننمؤتالو ىتاماب كه وقىصوت تناءاعاي ملاسو هيلع ىلاعتدللا ىلك

 5 دسلارييعتلاو مذلافو_خىا 7 وهو و توملا نمفاخ لاب ناد 1

 ءانثلاو حدملابح وف نيتسلا ةعمذلا نه # س.ءامللاو بلقلا تاركنمند عبارلا ف

 ©ةشايرلاب عك 9 حدمللا بحو مذلا فوخ ىنعي سماهللاو عبارلاىا ؛ امشو
 ذذاتلاو هقح ذخاىلا لسوالاو تامرلا تايه:ثءىلا حدملاب # اببس 8 قبسىذلا

 6« اجالعو 8 ةمومذملاو بابحكسالاو ةمرللان م 6 اهكحو له لامكلا نظ ىلع هن
 )لعقد دام لعو لاوزلاعيرس 0 1 ول هنانفل ةقيقحالاك هتوك مدع معن

 ١ مرحامىلالسوتلاامهو هاملابح ىف#نيل والا نيبيسلا نا ريغ قف سانا نسلا ند حدملا

 4 لس وتلامدع 8 فوخريبعتلاومذلا فوخ ىف # لوالاىفإ# هوحن وق ملا ذخا ىلاو ظ

 «لا) ١١

 و تح _ د

 يري ب بسب ييبي يسبب يبي بيس سلبي



 ثلاثلاو زب ىداهاا هللا هطس ىداتسا نه هتعع“ اذكه

 اًملاو 3 هوو قااذخا ىلا همدع فوخوا تايهتشملا نم مرحامىلا | ١

 أ
 أ

 ظ

 ملاكا م نو مرح>امىلا هلوصو مدع

 ب>ىف# ثا

 دوعشب مأتلا #8 مذلافوخىف روكذملا روعثلاب ملأتلاوه هسفن هءذذلتلاوهو هاجلا

 # هج الع وه بولقلا ىا # اه ذوو مظعت لاىا ««ةمشللاوبولقلا كا«مدع و ناصقلا

 كسفن ىف لون :وثلاس رطخت ا« كبل ىتنا## مضخحن ناي مذلا ف وخلاوز جالع

 ه6 ىنف دقف 99 هب مدام هنع ردص ناب همذ ىف# اقداص ناكنا 9و نمد. نم# ماذلا نا 9

 هتفرعم مدعدنع اذهف ىسفن لاحنم هفرعا ملام ىتنرع ىنعي فيرعتلا نم رهاظلا

 قورسم ىراتخا لكف وهو هع رخال معلا مدع نام فيك ليق ناف * هلاح

 ناو هلع ىلع علا نوكياظنا زوجي انلق «اعلاقذو ىلع اذو رايتخالاو دصقلا
 ىءهفن لاح نم هتيسنام# ىنرك ذو هانسح هداقتعأب ةمذ٠ هنع ردصام نوك رلعبال

 ىلع## ةلفغلا دنس نم «ىنهنووه ةلفغلا اهيلع ضرع ىتلا ةفرعملا ةروصيف اذهف

 ه6لاوزلا ن كم ناك ناذ 2 مصب وىمعل ”ىثلا بح نال هنعتلهذ ىذلا # ىيع

 دابعلا عظو ةالصلا ءرتورذلا بريشو دسم او ءابرلاو ريكلا وحن ةيرايتخالارومالاك |

2 

9 

 4 ا 2 ريك ذنلاو في رعالا ند دحاو لك » وه هتلازاف دهتحاف 7

 ةمذم وداع هبمذبام صخنا ىغبذي نكلذنسح اهترمث نالكوخا كبيعىلع كه
 اداقتعا ةمذمانوكتامر هلالظقف داقتعالاىف وهام نود عرشلاىفو مالا سف ىف

 6 ةأفاكملاو ءانثلا و ماذلا ثلذل #4 بملا وا حرفلا بج _ اءرمش هنلازإ عنتعامم

 لاقوىواح بط هيلاثعبف كات :غا انالفنا ىرصيلا ند ا ليقدنا ىوراك ل يخاب

 هلليقهنا مظعالا مامالانع ىور اذكو كتأفاكف كنانسحىلا تيدهاكنا ىنغلب

 ايندلا نم هيطعننا يكتف هتانس>نء انيطعبوالاقف ريناد هيلا ل سراف كءاتغين الف

 ه6 هتييذا ىنعطو جدت ماذلا ه«داراولو# ماذلاوهو رومالا هذهىا «اهيطعمل#

 ١ نيعنلا كلت نوكحوف ىا «امفرثؤنال# ماذلا ىا

 رودب اما ةمعن اموكحو # ىل عفن نأ نه اهجرختالو » نيس اهنا

 اك لوقاف ادا ىفرعي نم ماشملا صضعإ نع ىكح ا.ححو «عفنلا ىلع

 هايلوانم الو يارا ىذلاو داو هيلع وهام م رودضيالا نارا 0 ١
 لحر اذهو ىلو الافداكالو ىيعنع هل هللا 00 لجر اذهلوقاف اماذ ناو

 اذه ىلو الاهللا دابع حصني اذ ةفصلا هذه نه ظفحصن ىتح ركذيوىلا بسام ىنع#ت

 ىذرلا ىذتقي ءانثلاو ,باحا نم. ركذامنا ,لكبشي نكل مهلك قلدنا ىف هداقتعاناك

 نو وزيت ديف عدلا ناقل ةيصعملاب ىذرلا وةيصعم مذلا كاذناكشالو

 ىثاانا لاش نا الا منت اعم ةعاطو ةيصعم ىلا ىصخشللا نيعملا ثىبثلا '

 نع ا هريغلال ىف يعل د

 دوا ىلا

 يهمل مارما ليصحتو ىقللا ذخاىلا هءهلوصو مدعو خلا س

 هاللا بح ىف ثلا !!بيسل انا ىن يعل نبلوالا نيبيسلا ىلع فطع »

 (وناضقنلا روعشب , ات ١١١ ةيشاطلاىفاك مذلافوخىف روك ذملا هلال ١ روعشلاب ا لاوه هسفنهب ذذاتلا وه

 بولقلاكلممدع) ملأتلا
 ميظعتلا ىا ( ن_ىثحلا

 تثوزقلا ىإ ( 49

 بح ىا 6( هجالعو )

 نا) مذلافوخو حدملا
 هللات دنع (كبلق سحخم

 ءانثلاو حدملا دقف نم

 ناكنا) كال (ماذلا ناز

 ه>دقو همذىف (اةداص
 لهاجاناام (ىب ف عدقن)

 ةكمادملا كالت" نم هب

 اهنمهتلعام (ىنركذو)

 ةنس نم (ىئهباو ) هتيسن و
 ىذلا (ىيعىلع) ةلفغلا
 نذل ى هع هيلع تضغ

 مدد 1 - ىلا بو

 ىا ناك ناف) مدقن أك

 © لاوزلانكم ) هيمذام
 نم ةيشانلا قالخالا نم

 ربكلاك ءوسلا طالخا

 اهريغو دسملاو ءايرلاو

 («( هتلازاىف دهتجاف )

 (وهن)هتلاذرنم اريهطت

 كيلع (ةممن) هنم مذلا ىا

 بجوت ) اهتر#ث نسل

 اهنع أشنامل (اهب حرفلا
 ماذلا ثكلذل ( بحلاو»

 تأفاكللاو) هيلع (ءانثلاو)

 ىا (اهيطما) ليجلاب هل

 هل بيس كقول روهالاهذه

 امئاو هدصق نع 1 1 ناو مدقتام هلىضتشت 50 هذه لوصخ ىا (ىنمطو يدق دارا) ةيلصو 9١

 ىل عفان نانم اهجرخ الو ) كاوفلا هذهلوصح ىف ىا (اهيف رثؤنال) ىبذىف ماذلا ةيئىا (هتينذا) ةمذملا هدمصت ٠



 0 ارعالاف نعطلا دايتعا نوكسف محب ازا ذتئيح ههذ ةروريصا) ههذنع مجانا هعم مدقتام لعفىف ( ديزتلب

 أكءاوس هركبام ءاخا ناسنالا ركذ ىه (ةبيغوا) بجاملاو نيءاابو ناسالاب لو ن وعءطملادجوىف نعطلا ليقو

 (ار دقو تادج ونا ( هتاتسح ضعي ) ىاءايتغأب ( ”ىلا"ابده» ) ماذلا ىا ( نوكيف ) هيكحىف امبوأ ناسالب
 ءللاقو بطرلا نو قرط هيلا ثعب وا هم ريناند هيلا لا كناتغي نالف هللل.و هنا ظعالا مامالا نع

 تانسح ىلا تيدها كنا
 و ف اذلا نع هرودص ثيحنف ةلاة:11 تارابتعالاب هلل اقنألا الاب فصت

 نهو بب# ماذلان 1 0 م ياام نإ تفاوت
 مجقب نك ىلاعت هقلخ ثيدح نه ىضاقعملا نا 5 نكس مومذملاب هقاعت ثروح

 ا .
 أ

 أ

 ردقاال ىنذ ىنرذ_عاف

 مالا ىلع اهب كيفاكانا

 هيئتلاو تهاوملا قا

 ىايقعلا دنقلا قواه
 [سانلا تاتعن ىدلا له

 اهدح# تصن نم لثك

 انتو هافمحا ور

 م و تا

 ايزاح ىرخاو ايناس رخ

 ق رفيف اذكر :ىرخاو

 ”ىذب موشبالو هن امسح

 0 هءالك انه ىلا

 هنا هنع هللا ىىذ رّداما ىلا
 هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق

 لجرلا نا سو هيلع
 ةلاسح تاكنكا قوبل

 تانسح نءاذلاق اروشنم

 تلا الع اذكو ذك

 تي هل لا ةيف ىفيكص ىف

 ىف أ سادنلا كلايتغاب

 ةغيصب (اذقنموا )هيبنتلا

 ذاقنالا نم اضيا لعافلا
 ةمعملاو فاقلاو نونلاب

 ضعب نمىل) اصاخم ىا

 هل نكي مل نا ( ىبونذ
 هيلع عض وب هنافإ تاك

 ا ةيعنلاكلتوا ىرخا ةمعذ ةدسافلا ةنثلا ثالن 6# ديزت لب فذ حب دلا تشك كح نمو

 ا نوكسف محب ه#ازاو# ىنعطو جدقداراذانيح «ذئبح همذ ةروريصاو# ىعفن ىلع

 نيعلابو ناسالاب ليقو نوعطملا هجو ىف نعطلا لهو ضارعالاف نعطلا دايتدا

 ىفام نوكي نا بسان, «ةبيغوا#9هلوقو ىلذيرك#و ىلع ءازهتسا ليقو بجاملاو
 || ءادهالا نءهيايدهم و طقفةبيغلا ىلا ةبسنلاب عي رفتلانا رهاذلا # نوكيد ف نوعطملاهجو

 || عيمج ءادهالا نوكف الاو ةليلق ةبيغلاو ةريثك تناك نا #8 هتائسح ضعب ىلا هي

 | هنانسح تيهذ سانلا نة هريغ باتغا نهنا ىوراك ةنسح هلتناكنا اذه هتانسح

 || 11| 215 هلصص قرغلا تائيذ بنكتمث ةنسحمل قينال ىح كلذ فئاطعولا
 ةلاسرلا ىفو «# ىبونوذ ضءب نم 8 اجمو اصلختىا ذاقنالان ىلا ذقنم وا#

 ]| ايرغو اقرش هنانس> هب ىم ربا ةينحجنم بصن نم لثك سانلا باتغي ىذلا لثم ةيريشقلا

 ||| 'ىثالو موقيف هنانسح قرفيف ايكرترخآو ايزاجرخآاو ايناسارخادحاو باتغيف

 ]| ىنايصوىنالصنا لوقف ةنسحدهيف ىربالو هءاتك ةمايقلامون دبعلا ىف وب لبق و هعم

 | فصنهللارفغ ةبيغب بيتغا نمليقو سانال كءايتغاب هلك كل ع بهذ لاقيف ىتعاطو

 0111 102 لاقي اهلممي ل تاندخ هيف ىزيف هباثك لجرلا ىلعي .لقو هبونذ
 ]| تبتغال اباتفم تنكوللاقف كرابملا نبادنع ةبيغلا تركذو رعشتال تناو سانلا

 || ضعب هتادهال ه«ةمعتلا# ديازتئا «فعاضتف ىناتسحق حا امهنال ىدلاو

 | هيبنالاوح نم ىلوالاقوف ىرخا ةمعأ تراصف هنائيس ضعبنم هذاقنالو هتانسح

 | ةذخاؤملابجو:ماذلا ىلع ق> مومذلل نوكيالنا مزلي ذئنيحهلاب لكشي بيعلا ىلع
 | اريزعت اميدلاف ذخاؤينا لقحو اعطق ةرخآآلاىف ذخاؤيلب ةرخآآلاو ايندلا ىف

 '000 كا ذأكو ءوفعو هاذازو همذ لع ءربص ىلع تترتم كاذناذعبالو:ابيدأتوا
 | قالاذخاىلع وفعلا لضف ةررك ةيعرششلا دعاوقلا نهو هوفعمدعو هربص مدع

 | رورسسلا باخيا ةمعلا هذه لثه نأشذا <« مل الانباف » عا ىلاعت هللاو هلثمىف
  ءادهاو هيبنتلاو ريكذتلا نع ولسال مذلا نا جالعلا اذه لصاخل ملأ الاال
 | هنم فاح ىذلا ىملالا بجوبال اذحح هنأثامو تائيسلا لمح وتا:ملا

 2 «ناوإ ىلاعت هللاىلد هللا ]وس رلاق لاقدنا ةريرهىنانع عسمدنع عوف درع تدخل عفاو تايكلا "تك ايسوم
 هلن اكن ا مهردالو رانبد ن وكيالنا. لبق وبلا, هزم للخيلف *ىشاوا هع نم.ةيخال ةللذم هلاك نم لسو هرم
 ١ خباصلاىف مك هيلع لمحف هبحاص تائيس نم ذخأ تانسح هل نكب مل ناو هتلظ» ردقب هنم ذخا حلاص لمت
 هن ملأت الىا 6 م الانياف 2 تانسملا ءادها ةمعنو ريكذتلا ةمعلىه ( غلا فنا حم فادح قو



| 

 ىللص#)كاذريغو ةدالبلاوةوابغلا وملفلا وىبعلاك ندبلا ضا ما نم نوكيناب قلملا كلذىا (هلاوز نكم لناوإ
 في رعتلا ىهو ىلوالا ةيعنأ|ال ىناكيس نو لمح وا هنانسح نم 0 اياتعم ازولم هن وك نم )ع ةناثلا نعنلا

 عفن باينم (ىنتهدقف) هب ىبهذ ايف «ابذاك ) ماذلا ىا )ش2 ناكناو) هدازهحاوخ ةشاح قا هيلو ا نيكاذتلا وأ

 ىرهواطالاقوتهبهعجو توهبلعافلا مسا وناتهبلا هم مسالاو بذكلاب ءاّرقالاو لاطابلاب فذقلاوه حابصملافو

 مسو هيلع هللا ىلص ردا ثيدحلا ىف وري اذا اهعكو 1 لحرلا تهبلاش و هلعفب ملام هيلع لاق اذا هتهبلاق

 ناوهتيتغادةؤلوقتام هيفناك نالاقلوقاامّجاىف ناك نا قت 7م ]ة- تداولا كرر هركيامي لاح [ كك د دبل

 هتهبدقف لوقتام هيف نكيمل |

 ةع-ىو(هسفنسذاو)

 ح رطب هسفن رخاآ دقف

 ىل لصحب © جيقلاو ةوابغلاو ىمعلاك بيعلا  لاوزىا « هلاوز 0 م نارإلا

 تائيسلا ذاقناوا تالا ءادهانم ةيوقلا ةمعنلا ىد «# ةيئاثلا ةمعنلا

 #« ناك ناو # هيبالاوا ريكحذتلاوا فيرعتلان» ىلوالا لص ملناو

 ءاررفالاو لطابلاب فذقلا وه ناتهبلا نم ه6 ىنتهبدقف 98 همذىف 4 ايذاك © اماذلا
 ةناثلاةمعتلا لل صح

 0 : : : 2 ىتأ امم #* هسفن رضاو #8 هلعش ملام هيلع لاق اذا هتهب ىرهوملا نعو بذكلاب

 1 . || تائكسلا ضاقناو تانسللا ءادها ل ةيئاثلا ةمعنلا ل لصحو 8 قحىف ه اباتغم ازولم ىنوك نم 0 ا ١ ١ هي دئاثلا نيعنل 2

 صا هن انسح نم كم نال ةبغلا أ 4 ل » ماقنالا ىف * ظعا 3 ءادهالا ىف < دكا ١»

 مهفاف ريكذتلاو فيرعتلاوه ليقو اقداص هنوك وه ليقو ةبيغلانم دشا ناتهبلا ا لا م ا

 ىلدع هرظن رسصق نا لصاما ه8 الوا لاوزلا نكم اقلطم * مذلا نم مللالاف ف

 ةرخآلا بلاطاماو هاهف دههاج كاذب هنع بهذبنا فاضف ةرخ آلانود # ايندلا

 نكل ةيورخالا لا نو را انعاد مذلان وكل 7 طاشنلاو حرفل اهل لصاحلاف

 فيرعتلا وهو ©« لوالا

 نال هيبذلاو ريك ذتلاو

 نم اررمض دشا ناتهبلا

 بذك اذ_ه ناف ةييغلا

 نكي مل اع برو ضخم

 لص امنا مذلا نم مل الاف
 61 دل لع هرطن ضنا

 ناو هريغررمضىلع رورسسلا مزلتسيو هسفن عفالريغلا رم بلط مزاةسهنا لكشي

 مهبح مدعو هنع نيكاصلا اميمال نينمؤملا ضارعا بجوب ةينيدلا رومالاب اه*مذلا

 لكف لءأتف هلثمزع نوشاحتي ةرخآآلال هاو هلاح ءوسىلع ,هتداهش بجوبو هايا

 نائيش ءانثاو «# حدملابحىف ثلاثلا ببسلاو 8 ثاذىفام عفد رهظي ىتح ثاذ

 فيرعتب 9 عقاوال قباطملا 6 لامكلا سفلا #9 كارداب ه« روعشب ذذلنلا 8 لوالا
 دنع # هريك دوا #9 هبإعلامدع ةروصيف اذهف هبرعشي مل اهفرعي ملولف # حداملا
 ذذلتلا ىناثلا * و 8 رب رقت درجت بذكلااماو * قدصلاىف # علادعب هلوهذ

 3 0 كامل 8 حداملا بلق تال« ىا ه6 هتبيبس و حداملا بلق كلم سفنلا ىا هي اهروعشب ©

 00 3 0 اهضايقناو نيرخآلا ءايحو 6 اهتعثحو 9 حدململا نم عامتسالاب نب رجا ال تعول

 ةفللا ىا ( طاشنلاو )

 تيسلاو ١ ةعرسلاو

 نابيسلااماو هيدحودملا اهب مئاقلا (لامكلا سفنلا) كا رداىا (ىن ٠١ ةقيربإ) (روعشب ذذلتلا حدملابحىف ثلاثلا

 ىا 6 حداملا فيرعتب ) هداز هجاوملل ةيشاحلا ىف ا نيروكذملا نياسوتلا نه هاا بح ىف ركذ اف نالوالا

 اذلو ةيشاحلا ىفاك هحدمىف اقداص حداملا ناكنا ملعلاةروص ىف(هريك ذنوا )هب هلعمدع ةروصو ف هايادفي رعت ةطساوب

 حداملا بلق كالمىا 6 هتيببسو ) بحلاعرف ةحدملاذا (حداملابلق كلل٠ اهروعشب ) ذذلتلا (و قدصلاىف) لاق

 هلا يظعتو بولقلا ءايك“اىا ةباهلاو ضابقنالا ىا 6 اهتعذحو ١ حداملا ثالتل نيعماسلا (نيرخآلا بولق ثالل)
 لقلا كالم روعشب ذذلنلا ىا ( ىناثلا جالعو ) كاذب

 نم بعتوحدلاب منهاف

 حدملاءاوتسا لامك ةمذلا
 بلاطاماو) هدنعمذلاو

 (هل' ل بصاحلاف ةرختالا

 كالذ جالع هجالع ناكاذلو ةسايرلاو هاا بح ىلا عجريف ائين#تو امضاوت هنم |[
 نيرخآلاو حدالابلق ثالء روعشىا « ىناثلاجالعو © هلوق هيلع لدباك ||



 هدفركنت او ف رعتلاب لامع كلاروعشب ذذلتلا ىا(لوالا) جالع و ىهم ولاك هنا ن 00 هاا جالعف (قيسدقف)

 االامكلا نه كلذ ريغو ةطاللاو ةباتكلا لثم 6 ايويند لامكلا ناك نا) هداز هجاوملن ةيشاحلا فاك قدصلا
 ٠ ظد ئوبد ذئنيح هنال »َ ىناثلاكف) تارودكلاب توشملاوزلا 0 ى4 هولا كلذنا مند دلا

 ا مإءىورخالا عفنلابامثد وعل( طقف )هله ملاوإ 00 ةانار علا اعلا هجالعف ايورخا] لامكلا ناك

 (امهتريخو) امهيحاص

 امهعفنوإل لمتلاو علا ىا

 امهتريخ ربخ (ةفوقوم
 فوطعملا ريخ فذ>و

 هيلع كلذ ةلالدل ازاجيا

 بلط ىا(عامجسا ىلع
 امرمش ( طئارمشلا ) عبد
 (لمملاف صالخالاك)

 مدعو ىلاعت هللا هجول
 لاطيا ىا 6 طابحالا

 ىلا رفكلاب ) للا
 ناوهلطنت ةدرلاف (توملا

 «الاو) مالسالاىلا دام
 لمعلا لطباوا ىءار ناب
 ارشش نابلقنيف ) ةدرلاب

 لاس ناىلو الا« اررضو

 توذؤي وريم هيلع بهذيف
 ريصيال ريدا نيعذا هعقن

 لديو بهاوملا فاك ارش

 نابجويف) هلوق كالذل

 ىلع اًممادنى اان ز>واملا

 (ىه و باوثلا نم هتافام

 ةربتعملا طئارسشلا .ىا

 ةيريللا ل وصل اهعامتجا
 لماعا © ةلوهجم )
 ددانف (( ةكو كليو 2

 كشلادانسا واهاوصح ىف

 اهدعب نيف_هصولاك اهيلا

 نم اهبحاصل اهنا عم

 طذارسشلامدعب سمأتف # ءوسلاب ةرامال سفلانال وه مهولاوا كشنل اما

 ١ لقامو اردكتماينافلب ايقيقحالاك هنوك مدع نه ةسايرلابح جالعف « قبس دل
 روعش©«لوالا## جالع © و ضخ مهوف بلقلا راضحانم مذلابح جالعيف

 0 امو ةباتكلاك * ا ل ا ناك 8 ريكذتلاوا فيرعتلاب لامكلا
 ايويد امهتوكىف اهثداحتال ةلاعلاف «# ىتاثلكف #8 لاومالا ةرزكو عئانصلاو

 'هلوق ليقو هه # لمتلاو  مفانلا معلا هجالعف ايورخا #9 ناك## ناو

 ||| و هنرعأم قوذلا قو-نا قتال ىورخالا لامك نام هرخآلا علا
  لمتلاىفو ةديجلا تاكلملا عج ىف ىرحيلب لمعلاو لعاب صناع سيل ىورخالا
 هناك لمعلاو علا ىا * امهعقنو 0 امهريغ جالع هلسيل 3 طقف 3

 ةفوقوم حدملاب حل اح ع © نكيملو لعو رع عيلاعللا دحنانا لاوس نع باوج

 | ضلااخ ررضو ضم رشثفالاو ل_ءلاىف صالخاك طاارلا عامجم#ا ىلع

 عيجج طبحت رفكلابذا  توملاىلا رفكلاب 8 لاطبالاىا  طابحالا مدعو

 كلذك لمعلا و للعلا نكي مل ناوىا # الاو # مالسالا ىلاداءناو اصلختناو هلم
 | ريخلا ريغذا هعفنتوفيو رينا هيلع بهذيف ىلوالال يق## ارضو ارث نابلقنؤف ف

 َ 00 و ايندلا ىف # انزحواملا نابجويف 8 ”ىثب سبا هناريبختناوارشش ريصبال
 نيب # ةكوكشم ## لماعا # ةلوهجم ف ةروكذملا طئارشلاىا * ىهو ©

 وهو ةنونظم اهمدعلب حدا ضعبىفو » ةنونظم ريغلب 2 مدعلاو دوجولا

 ةلاهللا ىنعي سانلا بلاغىفىا مح“ ةلا ضعب ىفاك ابلاغ رهظالاو *# ةبلاق 8# قفوالا

 ءايرلا نم
 جون ىذلا « ناو © ناطيشلا ء.بلوالا نم 4 ننال و ب اهوحنو

 . هنالكشي طورشلا ىا #* اهنعةفراص 8 ارورغ لوقلا فرخز ضعبىلا موضع

 سفنلان وك كم مزاب 0

 نوردال نيطايشلاناو ةرخ "الا الع ناش وهاك اهمال فلاخلا عرمشلا صا و 1

 ا نأ مزلي هناو مهفرصب عطش فك ةسوسولاو كيرلا وه مهلاح لب ريث ألا ىلع

 نيدهازلا اهمال نيلسملاب نثلا ءوسوهو هطئارسثبام الع سانلا نم دحا ىتأيال
  هباعوطقم نيطايشلا فرصو ءوسال ابجوم سفنلا ىما ناكنا هناو نيعروتلا

 رظنلا لاش نا الا بيرقتلا متيالف الفقخحمو طقف انكم ناو فيلكتلا ةيثدع مزاي

 طئارمثلا ىنأت مدع داقتعا لك ىلع مزليف هسفن ىلا لماعلا ملاعلا ىلا ةبسنلاب

 ىباطملاا ليلدلا ديفيف ىنظلاكب لطملا ناو ءيماام ضَمن امل الك ىلاعت هللالاق دقو

 «امهتببسف) عطق ريغ نو اهلوصح ناغلا ىلع بلغي 6( ةنونظم ) طئارعشلا ىا © اهمدع لب )ب ىلقعلا زاخلا

 | نال(و)طئارشلابلالخالاو ءايرلاب سعات ىهف(٠ وسلاب ةرامال سفنلان ال ]كالذو اهلباق«داقتعا ىلع داقتعالا ىف (ةبلاغ)

 لتارستلا نم ىا (اهنم) لماعلا (ةفراص) مهئايلوانم(سنالا)نيطايش(و) هدونجو سيللبانم (نيلانيطابشإ

 | اهعفد ملاعلا لب ء ءوسلا كلذ ناد .الاو اهلاثت ما ءوسلابةراما
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 ( لجولاو ) ةفرعلا نه هنراق امل ةبيهااو لالجالاب نزقملا فواخاىه (ةيشذللا) لمعلاو ملا ىا ميتا

 قار ُّط قللإ سالك ع 2 تاذعلا نم ©( نهالاو حرفا 0 طا لا ىا » اهنم برقاو ىلوا 0 با رطضالاو بعتلا ىا

 نيع دف رطىلاعتهللا صل 10 همس نلعب مدفن كلذ ةءموص ىف هللادع دع ىذلا -هيز 6 زو دياعلا اصيصرب هدصق ركذ » ةرخ آلا

 3 000 فوماىا## لجولاو ف لالجاو هايم كدب نه © ةيشضلل امهتيببسف 8 |

 ةلاقذخا ناطيطقلا لثك لالاىا امهتييبسنم# اهتم باوصلا لام اباناوز ل تح عدس ظ
 كاف نقل" ناطنالل | 7 0 شر تاذكلا سام ماا ّ حرفا و لمعلاو
 ىلا كنم ”ىرب ىتا لاق 5 0 00 57 8 0 03 0 ا 0 حرش نا

 0 و ' || دنع دارملاوا ةرخ الاكالاس دحا لكو # ةرخ الا قيرط كالاس دنع ضرملا لاح ىف 0 دا فو تمعن يت هناا ل
 0 ا موقلاالا هللاركم نمأيال و نيح رفلا بح ال هللا نا +ىلاعتدللا لاقدق و ةرخآآلل ايئدلاك ران

 كاذو اه.ف ندلاخ ران

 سلا مزه" نيلاظلا ءارع
 هما ةبقاع فام نا

 نم ىلات هللاب ذوعتو
 اوفاخ نيلوالاناف رفكلا
 نف مهد سم ةبقام نع

 ه-جوى ناك دقو *ىلوا
 ناطغت. هنعدتلا ئذزر رمت
 اك عومدلا نم نادوسا

 1 نب ماب ةصق ىراالا قا قيرط نع ديعب نهالاو حرفلاف + نورساملاا

 نكح ةبام 0 ةريم ةرشعاتنللا هسلحم ىف عض وبن اكهمهالوا ىفعلباما ءاصيصر و

 انئاب !ءانيتاىذلا أبن مهلع لئاو «ىلاعت هلوقب ىندلاوه وشرءلاىأررظن اذاناكوهناسا

 ىلاعتهللابلس ةدحاو ةمرح هلايلوا نم ىلول هكرثو ةدحاو ةليم ايندلا ىلا هليم مث

 دبعف اصيص رباماو +ةيأآلابلكلا لثك هلثف لاق ثيح بلكلا ةلزنمب هلعجو هتف رعم
 نوعيسءاوهلا ىف راط ليقىتح نيع ةفرط ىلاعت هللا صءبمل ةنس نيعبس هتعموص ىف

 ناطيشلا لثك ىلاعت هللالاةهةحىفو «رفكلا ىلعتاممث هتمه ةوقب هتذمالت نمافلأ

 نينامثدبع ثيح سيلبا لاحىلا رظناءاضياو ةيآالا رفك الف رفك ١ ناسنالل لاقاذا
 د 1 هلاك حادا يد مْ 0 هلل 00 مدق 3 كي ىتح د فلا

 ا هتيم ضر هللا لاق بر ةاو ىلوا ةيشزعلل لمعلاو رعلا ةيبيس : وكلفىا « اذلفإ# نيدباالا دبا

 ل مر ذخأم ذا نم الاال ةيشللا رع امنا لعلاف هي ءاذعلا هدابع 0 هللا ىثخحن امنا ىلاعت
 كح 1 واع هللاىلص هنع ىور اك ةشمنا د[ رعلا دادزا املكف مك ةلع هلث,ىف قاقتشالا

 ا - || قح ىف ىلاعت هللا لاقو ةيشخ هل كدشاو هللاب 0 انا مسو هيلع ىلاعت

 نمل ثلذ ىلاعت هلوق عم ديلا هذه لبق ناف * نوقفشم هنيشخنم مهو ةكبالملا
 ير 310 ما ءازعلا افلا 0 7 0 تنجو هناك

 17 1 لا نا انلق + ةنللا مهل ءالعلا لولا لحهلانف 7 ةنللا مهلف هيشخ مهل موق لكوةيناثلا

 انك لكاربجو 8 3 ءالعلا سيل ذا هيلع ىلوالا هي 0 مسنالف لكلا ى رخضلااف ءاذعلا نم يرانا |[

 ل وانا ا نوخ نا ويلا و نيجألا وهام ا ىفهيلع ر وصقل اذا نسكفلا لبتاةيقعا ل ارودعقم

 ايكتمادقو ايكنمل امهيلا || ©“ الا ءالعلا ضعبلةنإلانوكنم مزلي الف ضعبلا ناو بيرقتلا سنالاف لعل بولطملا
 ا 000 مدع دنمف علا مزاول نم ةيشللانا نم ةراشالاهيلاتقبسامهقيقحو رهاظ وهوام ملاعل

 : كلذوةقيقح ملاعب سيلفذيشخ هلسيلنكلو ةروص لع هلناكنفلعلا مدع مزلي ةيشملا
 نما 0-0 نمالاوح رفلاال ةيشضلل علا ةيببسةوف كلذ مدنيا ةيلعلا قاقتشالا ذخ أه ةدافا كح ْ ضمان الق“ هيلا لاق: ترا 0 1

 0 يل ال ا ا ا ا ا ات ا

 بادحال ثرح نه ءذخاو ديعلا جاردتسال ةراعتشا هللا ركمو رايتءالاو رظالا ل رو رفكلاب مهسفنا اورسخ نذلا

 مهتف رعم لامك (مالعلا هدايه نم اماَعها مدقم ل وءفم )2 هللا ىشح انا ىلاعت هللا لاق اذاف 2 ىواضيبلا ىضاقلا فاك ٌ

 نوقفشم عر ةيشخ نم مهو ةكئاللاقح ىف هللالاقو ةيشخ هلكدشاو هللا مكف ا انا ل وهيلع ىلا«تهّللا ىبص لاقو

 هنا هتمئاخو هرما ةيقاع

 قل هلال نوكي فيك



 1 !ههبولقو) ناسحالاو ربلا نم اوطعا «(اوتاام)نوطعيىا «نوثؤينيذلاو مسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوس ررسفو)

 || اكل[ ساهنا اهنعهللاىذر ةشثاع نع ثيدحلا ىف اك (تاداضلانولمعب نيذلابإ) لوبقلا مدعم ةئاخىا (ةلجو

 نيف اللا تعنىف ايندلا ىلا

 رذنملا نباو ربرج نباو

 قهيبلا هح#و كاملاو
 ةيصقلا ىف اي بعشلا ىف

 مح رفنصال ةيشاملاو

 ررض ”ىحج» و رن هللا

 تافاف)ح ودملل6حدملا

 © نافدللا ءاننإ نإسللا
 اليك كلذ ةفرعم ىف

 قنا ثان ىف عت
 -هي] ثلاثلا عونلاو زج

 مكح ىا يوك

 وهو لاق اك اء رش هيهيلع
 ©( ةراما عراشلا هلعحام

 ميلا فشُحو ةرممأا مفي

 ( كيدكتلا ): ةكمالع

 قاف“ اك ) لوسرال

 امرمش 6 هيظعت بحيام
 اذااك ( ىلاعت هللا نم )
 هن قءليالاع هللافصو

 لالضلاو مونلاو مطلاك

 ىناك عبطلاو نايسنلاو
 مساب رحم وا باصتنلا

 نم صمايوا هنامسا نم
 هدعو نكنازوا :هرتعاوأ

 ىفاك رفكي هديعوو
 حاشم لاقو + ةصالخلا

 دعلا ىف اولاقنا نازولاو
 7 (ىلاعت) دملاءادتاهيداراوا هنالدعلاءادتا هيديريناالدجا وهلوةناكمهعضي و هللا مب دحا ول وشب ناماقمىف
 :الصىف ًارقوىلد اذا تاءقاولافو «ةيزازبلا ىف كر فكي هللا سس ىلع مصتقب لب تالذك لوسال هنكلد>اوهللامسب لاقل

 هتالص تدسف مالكلا ليدبت هيفناكن اف كاذريغىلع هناساهعواطبالو ءارلاناكم أرقوا غتلالا وهو ءاتلابوا نيشلابهللامسب

 ه# نوتؤي نيذلاو ىلاعت هلوق لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر سفوإ#

 #« ةلجو معولقو 96 ةملاصلا لاعالاو ةقدصلا نه اوادعاام كاوت امي نوطعي

 « تاحلاصلا نولمجي و رسفب قلعتم راجلا  نيذلاب 98 مهنم ل_هنال نا

 هللا در ةمئام نع دححكو كاملا اذكو دج-ا ىور ريشااك وثاام هلؤقل ريسفتلاف
 هلوق نع سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر تلئس اهنا اهبونا نعو اهنع ىلاعت

 وهو رجلا برشيو ىتزيو قرسي لجرلا وه تلاقف ديالا نوتؤي نيذلاو ىلاعت
 كلذ عم ىلصيو قدصت وموصي لجرلا هنكلوال لاق ىلاعت هللا فاخن كلذ عم
 ةيبرقال ةيئاثلاو ةيشذلل اعلا ةمرقال ىلوالا ةيآلاف هنم لبقتال نا ىلاعت هللا فاح

 ركذبنا ةجاحالف # ىلاعت هللاءاشنا ناسالا تافآىف حدملا رض "ىو لمعلا

 كلادلا مدع نع راذتعاوا لاؤس نع بتاوج هناكف انه

 أ سه ثلاثلا عونلاو يذ- 1 ٠

 | اما وه و» عرشلا ركح ارفك نوكيام# ىمكح رفك و رفكلا ةثالثلا عاونالا نم
 قيدصتلادج وناو# بيذكتلاةراما##هلوسروا هللا هك عراشلا هلءجامو# العفوا الوق

 بحام# راقتحا و ةناهتسا## فافضاكو اهدوجو عم اه*رابتعا مدعل رارقالاو

 هللانال وقك «هبقيليالام ىلاعت هفيص وتكامل نابب ه6 ىلاعت هللا نمإإ# امش و هيظعت
 برايضرال لوقو+العلطإ لاقولو رص وا ءاعملا وا شرعلا نم انيلا رظنب ىلاعت

 سلج هللاو +رفك هنا حالا تلا نالغي لاو «أطخ سيل حدالاو للا اذه

 هللاديسذ ضرعال نللاقو +ىىدآلا ةذاراىلا هللارايتخا تامنلاقو * فاصنالل
 داراناليقو هللانيعىفو ىدو,ي ىنيعفف نالفو ىنلاوانآرقلاو هللانم *“ىرب اناو

 صالاناهللالعو رفكيال ةردقلاه.دارانا ليقو ةلبوطهللادبو رفكيال هلعف حابقتسا

 قزح وىرورسنا هللا لمي و+ ءاوس راخلاط ريض وكنيمب و كالذك سيلهلنا لعيوهواذك

 كوعداىنا هللارعيو +رفكيال امهنيب ىواستلا رهظ نا ليقو كنزحو كرورس لثم
 هللانم فاخت اما هلظلاح ملاظل ليقولو +ىلاعت هللانم ىلا بحا تنا هبيلو امئاد
 ىراو قد ىلع هنوك دقتعيناالا رفكيال هلظلاح ريغ ىفولو فاخاال لاقف ىلاعت

 رفكبسيل جبت مالك هللا نمو كنموجراوا كاياوهللادةعاوا هللا نهوكنمم الا اذه
 ةفص نوا ةحراج هللاتعز اذا رفكي اذكو «أطخ ءوس ءاضق نالف ىلع باصاو
 ربدموارخآميدق هعملاقوا ناكموانامزب هفص و واداحتأا ول ولم ابلاة وا هلاكتافص ن
 هبسوا ىلاعت هريغلدجسو اتاي زجلاب هلع مدعواث ودحلا وامس انهفص وو ا لقتسم رخآ
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 (هتكئالم)نم(و)) ةياقنلا حسم ىف[ك سانلا مالك برع جرخا امالكريصي هنال اروجأم نكي مل ةالصلا جراخ أرقول

 اوفلتخا توملاكالم ةيؤرك ىلع تقر ىنعي «توملاكال٠ راددد نوج هكتسنانجنه ربوت راديد » هريغللاق لج

 لاقناو ارةاكريصي توملاكال٠ ةوادعل كلذلاقنا مهضعبلاقو را مهضعب لاق مك نو مهزكا لاق هيف

 فا ريزتملاءاةاكىدنع كن اقلحلاص لج رللاق«ناخضاق ىواتف ىف هلا ]ؤ- اذك ارفاك ريصيال توملاةهارك كلذ

 ١ ةصالمللاىفكرفكلاهيلع

 ) )1ىو (هبتك ) نم
 نارقلابفافخالاهابشالا

 ليصفتلا ول مهو ثبع هقلخ نا قول لاق واابذكهيلعىزتفاوا ايش هتدابعب كرمثاوا ىلاعت |

 توملا كلم ةيؤرك ىلع كتيؤر هريغل واقول اذهلو * هتكتالمو 8 ىواتنلا ىف '

 لاق ولو < الدالاو ذك كارهتساو كلما واق ن6 نا مهضعب لاقو رفكي اولاق

 ممسااللاقولو* هرفك ىلع ٌرك الاف «توملاكلمىورنوج راديم نعشدنالف ىور»

 لبقاال ليئاكم وال اربج دهشاذا لاق ولو «ر فكي لم اكسس وال اريج ناكول ون آلف داهم

 ولو رفكينالف حورعفريل توملاكالم ثعبا ىتح ,هرد فلا ىننعا لاقوا«رفكي

 نفي هبتكوإ# ىنانا فال رفكيال اةلطم ككلماناوا اذك عضومىف ككلمانا لاق

 ه.بذكوا هنمافرح دصجوا تاوذاقلا ىلا ندكملا ةلاواهنم افرح وا نآرقلاب فذسا

 مظعي امن هوو ديعتلاو

 ناهذالا ريو ىفو رفك

 هبءاحو احدق ءالمواالثم

 لاقواءاقاهداسأكو لاقو

 رولا, لكلا دمع

 مهونزووا مهولاك اذاو
 .” || لاقوا فدلاو# ل لزهلا ىلع أرةوادازوا كنان ل ءا ءافنام تدثاوا هتثاامؤنوا
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 اس اكلاقو حدقلا الم نك همالك ةاذبىف نآرقلا لمعتسا وا نآرقلا ةءارقنم تعبش دنع لاقوا * نورعسد
 امجج ,هانموجو ماحدزالا

 ى هلأ .:ىطواوا +
 نافذا هيفلابوا دما

 راظن هلو +همالك ىهتنا

 رمكتلا طاقلا ىف ةرثكأ
 نذدضف لا مالو امك

 هايشاىف اك فانذدالا

 ناتكلادس وتاذا ىاظنا|

 ءركلال ظفللا" دحض ن اف

 سرغ .ناو هركي.الاو
 لظلا دصق ناف رسدلل
 ةعفاملا دصق ناو هركيال

 للع سولتطاو رك

 نزولاو ليكلاد_:ءوا *اروهط ابار ثتناكو برشلا نم غارفلادنعلاةوا ءاقاهد

 نأ ,ارقلا قاخيلا را مظعتلادجو ىلعلعل نورس مه ونزووا ,هولاكاذاو

 أرتاوا ارقنمو*+امهبسوالهحنالاو ةاروتلا ركنانماذكو *نآرقلا نم 3 باعوا

 مرا#لا نيدنىفاك ةبوثلا هيلعبحي اولا فدكلاىف سيلا فورالانم ذاوُدب

 لكشاو * رفكبي فكلاةرجاذخلاقولو *الليقو رفكيليق نيتذوءملا راكناىفو *

 ىلع سولالا اذكو هركيالاو هركبال ظفملا دصق نا باتكلا دسوت اذا هلع

 ناسنم ةنسضربملوا ءايدنالا نم اين ركنا نك 6 هلسروإب فعحم انمذ قلاوج

 لعفا لى مماوا هبتنمآ ام ايدن نالف ناكول لاقوا + سو هيلع ىلاعت هللا ىبص ىنلا

 ىنلا رعشل لاقو + ءايدنالا نم ريخ ءايلوالا لاقوا * ىنلا نم ريخ حلاصلا نالفوا |[

 لاق لح رلا كلذ ناك ىناللاقوا «ريظعتلا دصقنالا رفكيريعش مالسلاو ةالصلا هيلع
 موالاقوا+ر ةاكي مهنم ىب لان وك هلا رطخو ىلا مسا همس ١ ناك نمىلع مشواو ءاذك ظ

 ةوبنلاىعدانمو*الليقو مم ذلق ءالبلا اذهىف انمقوامل ةطنملا 0 العمد ل

 : ليوطمال_سلاهيلع ىنال لاقو *نارفكي هيذك راهظا دصقلال جرعملا رخ 0 بالطو
 نا كك وف قلاوج 0 0 : 0
 الإو هركبال ظفملا دصق لبقو ا_ةلطم رفك ليقد>ا ىنلانع هاه 0 درو *رفكي بايثلا قلخ رفظلا

 40 هلاف كيراش ضقوا كتتسا لجرل ليقولو دافافضسا هانععمام اريثك لاقوا ارتاوتمنا
 نم ةيناخراتتلا فاك ه 5 0 01 -

 1 ءاناهبحااللاقفاذك *ىش به ىنلا لي قولو+ رفكيةلباقملا قي رط ىلع هلعفا ال لاقف دنس

 هبا ىوننا اولاق كاَس هللا لاطا ىمذال يسم لاق اذاو +رفك ءالعلاو و رعلاب ءازهتسالا ءالالاو فوكلا ىلع هلجر عضوا

 ذك نيل سلا ةءؤنلو مالسالا ىلا ءاعد اذهنال هب سأباللذو راغص نع ةيزملا ىدؤنوا مسي هنا هلعل ءاقب ليطيذا

 هءديرب ةزمهلاريغب «ميادخ نءدلاقولو +رفك ه.نموامل ايهنناكاذانالف لاقذاو (هلسر) نم «:) ء”الظنلا ءابشا ف
 مهضعب دنع رفكيال اذهىف انعقوام لاقواو « رفكي ءايقثا انرصام ةطنملا مدآ لك أيلول لاقولو رفكي ميادخ نم

ُ 



 مدانالاقولو+رفكيلبقو
 سابركلا ج- مالسلا هيلع
 كن اذادال وا نم نحن لاقف
 زيوعملاعللاةولو «رفكي

 هيقفلل يق «رفك انافكسا

 كيواع ىولعلو اك دنعشناد

 فاف#-الاهبدصتنا رفكي

 هب درب مل ناو نيدلاب

 ”ىحي و رفكيال فافذسالا
 مش و+اضيا ميظعتا ريغصتلا

 سعال ىولعلاوا ملاعلا

 هنوادع و هتاذ ىف لاص ريغ

 نوكيال عرسشلا ةفلاخل

 ةيزازملا فاك أطخالو ارفاك

 رخآلا مويلا) نم(و)
 موال ذا ةمايقلا مون ىأ

 نه 6 هيفامو ) هدعب
 هيلع تتّريامو باسملا

 باوثلاو با_قعلا نم

 نامل و ”ضوطا”و

 ريغو ةنللاو طارصلاو

 باتكلا ه.ءاح امن كلذ
 ةيشاللا ىف ك ةنسلاو

 نا لاقنهو + بهاوملاو

 مويلا اريهش ىنتطعا

 ارب ةمايقلا مون كتيطعا

 رثك (نسكملا لغو

 لجر + ةياحراتتلا فاك
 لاق هللا ىلا رخاللاق

 مامالا لاق و رفكيال ال
 ةيصعم ىف ناكنا لضفلا

 رفكيفاخااللاقن هرذخ

 فاخال ىماىف ناكناو

 لم 7
 ةركاذم دنع هبحاالانا لاقوا * ىلا هبحن ىتح عرقلا نوكي ”ىثىا لجر لاق +
 هكريف لجرلا رفغتساف هتنع برمضب فسوبوبا ماف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاهيح

 | هيلع هللا للص ىبنلا لاق لجرلاقو +ىرايتخا مهرقف نال 2ك نرودكم ءايالا لاقو»

 رقلاو ربذملا ىرا اوعسم رخآ لاقف ةنملا ضايرنه 2 هضور ىربثمو ىرق نيب سو

 رخآ ايش ىراالو

 دنع رك ذ اذكو +رفك دوعسلاىبا تاضورءمىفلاق هدجومث هنبادقف مش رخآلاق

 نماذكو هرفكي«شعا هجءرايثز هىرتلابلاق هلاوسن عم سو هيلع هللا لص هلاحلجر
 هيلع امدوا رييعتلا قيرط ىلع '”ىثب ههبشوا هناعوا مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هس

 | دالوانم نحن رخآ لاقف سايركلا جت مدآ نا لاقولو *رفكي

 1 ىرجاع هريعوادهيلا نونلاسسنوا ىلاعلا هيصتع قيليالامسسنوا ةرعضم هلوئموا

 || هنيدوا هبسنىف اصقن قملاو غيلبتلا ماى ةنهادملا هيلا بسنوا ايالبلانمهيلع
 ٠ || منغلا 63و, هريعوأ حو ىنلا ءادر اريعت لاق وا + هلامهخ نم ةلصخوا هّض عوا

 "| هنا لاقوا 3 ىنلامزه اناودعسإ لاقوا لوقلان . هاهفس هيلاسسنوا نايسنلاوا وهسلاوا

 اماو *+كلذ نم مليصفتلا قبسدقو مراخملا نيس ىف م" لكلا ىف مك فل نم 0

 ناحل لئثه ةبوتلا لبقف كالام دنعو اندنع لبهنالف ىلاعت هللاباذابع باسلا ةبوت

 | دهثوا هسفنىف هتوت نب قرفالو اندنع هلتق طاقساىف هتوت لمتالوادح اهدعبو

 | ركسلاىف ديبقتلا مامهلا نبانع لّقوءاركسوا اودك هبسنيب قرفالو هيلع دورشلا

 نم هتوت رثؤت ىلاعت هللادجر ىعفا_كادنعو هارك امدعو روظحم بيس هنوك

 .هللاامهجر فسوبىباو ةفينح ىبانيب هيف فالحلا بسنو هلتق طاقساىف هسفدنع

 هسذج ةرعملا قالا نكم سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلانال ىلاعتدبس فالخم ىلاعت

 ادع باسلا لاو>ا فالتخاب فلتحم كلذ لعل اضيا نييدنلاىف اذكىلاعت هللان ود

 [| هللاىضر ةشئاءفذقو نيشلابساماو «هلحم ىف ريشاإك اقسفو احالصو أطخو

 ١ لكل بجو نوعلم ةباحتلا رئاس باسو امبقالخ ىئنك رفكف مهنع ىلاعت

 َ 0| ]| راناقعلا نمهتلع بيزيامو باسملان ٠ هي هيفامو رخ“ الا رك لاذشلا
 ا اك ةنسلاو باتكلا هنءاحامت كلذ ريغو ةنملاو طارصلاو نازيااو ضوملاو

 ّْ ةمايقلاو ريقلا فو عزفلا دنع نارقلاىف رك ذ اديعووا ادعو دعج نو ةيشالحا ىف

 5 ميلا رك ذ اذك رفكيال هنيعب لجر ثعب ركناولو ثععبلا ركن اولاذكو«رفكي

 ١ ناويلا سثح راكتاو «رفك لوخدلادعب ىلاعتهللا ةيؤرراكتا اذكو «ىدابالكلا

 'اهلخداال كنودتنملا ىلاعتدّللاىاطعاوالاقول«فالخلا ناكم رفكي سيل مدآىتبىوس
 ا اذهل ةنجلا هللا ىناطعاوللاقوااهلخداال .نالف عمةنجلا لخداناىلاعت هللا ىف ماولوا

 | كنمذخآهمصخلل لاقولو+رفكيةيؤرلاديراو ةنجلاديراالوا اهديراال الجال وا لمعلا

 | قح دالاقوا * رفكي عجبا كلذ ىف ىند < نبا وارث لا ىف للغش شيالاقنسشحلا ىف قح

 الور

| 
ْ 



 ديك 0« 1
 ليقولو «رفكيال رك الاةمايقلا ىف ىئنمذخ ورخآ ىنطع ا دعك لاةفةمايقلا ف ذختآالاو

 ىثحن توااديربال نالفو « ركل ةئرسنلا دقنلالدبااللاقف ةرحاألا لانتلاي دلاعد

 ةيناخراتتلا نم لكلاو رفكيال طقف حورلا وهبقاعملاو با لا لاقولو *«رفكلاب

 هللاىلص دمت ةعيرش نم ريخ اهنا عئارششلا نم ةعيرشل لاق نك ه# ةعيربشلا 00

 نم ديحوتلا مع ن وكقىنوا ةعيرشلا 2 نه ريخ مولعلا نم 0 وا لس وهيلع ىلاعت

 هب أزهتساوا عاججالاب اتباث اهكح ركتاوا ةقيقح ةعيرشلا ىف سيل لاقوا ةعيرسشلا
 لقاعلا وارمالا اذهمتينا ردقب نم وا ىلع ممالاتلوطلاةف لص لجرل ليقولو +

 ىت>عازرلا اهتيطعا وا ةالصلا نم ىدب تلسغ وا هع نا ردشال صا ىف عرشيال

 تناوا أيشىلدادزءاموىلصاوا اهلك عجاف ناضءر ”ىحي نا ىلا ربصاوا اهعرزب

 لجراليق ولو +*ىديسلباوثلا نافىلصاال دبعلا لاق ولو «رفكياهب تحرر ”ىثىا

 لصارإوا ثيلص لاتوا «ةوالح دج عج كصتال تناناقف والخ 000
 كرما ىلصاال دارانا الا رخكي ىلصا اللاقف ةضيرفلا لص لجراليقوا + ءاوس

 رفكب برهلا بجوب لغش وه.وا ىلاسكلا وا ءاربكلا لغشوا بيط ةالصلا كَرُوا

 فيضلا ءاح ناضءر 'ىحم دنع لاق واو هال ليقو من ليق ةراهط ريغب ىلص ولو

 لظلاوا ابرلا ةءلحىنمت ولو رفكي ىدؤا ال لاقف ةاكزلا دالجرللاق ولو +ليقثلا

 مارحاهنا لوقي نم لوق عدو را برشا لاقوا رخلا »برش قلع نو ل

 لمعا اناوا عرمشلاب لمعا شيا لاجرلا تاه لاقو + اذكه عرمشلا مكح لاق نمو+

 ىتحلاجرلاتاهدمكخ لاقف عرمشلا ىلا ىعم لاءتلاق ولوال ليقو ملليق عرشالب

 سوبد ىدنعوا +رمالا ىثعال انهىفوا فرعاالوا عرشلاب لعاشبا اناوا *ىثما

 لاقفبذكن هو «رفنكي عرشلا ناك مهاردلا تذخا نيح وأ + عرمشلابل عا شيا

 رفكلا فاح امارحوا الالح لاملا ديرا لاقولو * رفكي كبذكىف هللا راب رخآلا

 مارهلاكلذب ريقفلا اعولو رفكي باوثلاوجرب أيش مارحلامنم ريقفلا ىلا عفدولو +

 ةمعيرشلالاقولو *رفكبيىلابحا مارا لاقفلالح نم لك ليقولو *رفكىطعهللاءدف

 رفكذاو ردكد هلذكإ ايف محدنام تالماعملاف نا دارا نا ليحوا سيبلن أ]

 ىرابنيا هلاقف ةكئالمللاةصخا ىلع نوم معلا بالط هلليةلجر ةيناخراثاتلا ىف ود أ

 نارسو هيلعىلاعت هللاىلص هلوق عع بالطلا نم ادحا ونا ىك هرفك «تسغورد

 رسكيل ضرالا ىلع هلجر برضف عنص امب ىضر علا بلاطل اهتصنجا عضتةككالملا

 نال رفكي «تسان قح ةفينح ىلا سايق» لاقل جر+ةسباي هلجردللا لعخل ةكتالملا جا
 حابرلا لسرب ىذلا وهو ىلاعت هلوقىف ىلاعت هللا باتكىف سابقلا زاوج ليلد

 وهو سايقلا تابثا دي الاهذه +ىفف ىتوملا جرح هلوقىلا هتجحر ىدب نيب ارمثن

 جري و رطملا لزني ىذلاوه ىلاعت هللانا نيقفتم اوناك مهنال قفنملا ىلا فاتن ادر

 اهتوم لعل ضرالا ءاسيحاب توملا لود ممايحال مهيلع مجحاف ضرالا نم تابنلا

 مس ا ا تاتا

 لاق رفكيال هللانم هيف

 اقوول رك ازرخأل
 «مئاتسب دو ق>ىوزا

 لج رةصالملا ىفاكرفكي
 هلليقف ةريغ_ص بكرا

 نه » لاقف هللا ىلا بت
 مك هنونان مدرك هج

 هكماهد رك هج نم ديوك اي
 اذنك رفكي < دباب هنوت

 تاكنخألا تاسست
 باسملا مون هللادجر

 ةميرمثلا ) نم (و))



 ل هيلع سلجالوا عفن م ناكم ىلع سلب لجر اهتالآو هقفلاو ثيدحلا وري_سفتلاك ةعيرشلا مولع ىا (اهمولعو

 5 اذكو * هريغوةيزازم ١١ىفاك اورفك نوكح<إ مهو اًواَش سام نونرمضي وا ءازه:سالا قيرطب لئاسم هنع نولئس

 ىوتفلاّقلاول اذكو +ا 0 وك اءوقلاو ”ىزمتسيوهلو> نايبصلا ساي وهدي ةثللا ذخأيو عمج ىف نييعملاب

 اةولو*باسنحالا باصن فاك ةُئالا باوجىوةةهعصخ هلع ضرعدقو «تسا عرش هجنبا هلاقو ضرالا ىلع

 احججياو ادورىم م كحاحجينا هلاقوا « مادن ىادخ مكح نم » لاقف «مكىراك ىادخ مكحوناب ندد همصخل

 قص الملا قاك«رفكي ا نرسم رف هىا 6٠١ ر- ض رع لنا لبق« رفكي«دنك هت ااا وا تسيب
 لجرا ليقناو + هريغو
 ةالصلاّتقو وهو لص

 لاقولو رفكي لص اللاقف

 رفاكيال كل ماب لصاال
 ةيزازيلا ودص الخلا ىفاذك

 دحين ىتح لص قءافاليق*
 لصناللاةةالصلاةوالح

 .ةوالح 1 ىتح تنا

 وا عفت م ناكم ىلع ساج لج رثيدملا وريسفتلا وهتفلاو ديحوتلا هك هاهم ولع وو

 ءازهتشالاوءاو رفكن ركع مهواؤاشاع هنوررمضي واءازهتس ا لئاسم هنهنولكسيف ساجا

 ندركداسف»لاقول رفكلا هيلع فيخ بيس ريغن املا مت نمو ؛رفك ءالع اوا رعلاب

 | لماالو ةمئالا ىوتش.لوقااللاق +رفك لعلا نم ريخ ديرث ةعصقوا «ىدعتادزا هب

 رفكي نيدلا رعادب رم كلع تساىف راخلا رك ذملاعا لاق «رافغتسالاهل مزال مهاوتش

 هتشواالاعضغبا نمو رفكي مهلاعفاعيجج دارانا ءاوسرفكلاو علا بلاطلعف لاق*

 رفكلا هيلع فاح ريزنمللا هج وك ىدنع ههجوحلاصالاق«رفكلا هيلع ىئحخ ببسالب

 هبشنلا و «رفكي نقذلا ت<ةمامع فاو براشلا صقاحت بعاامه. راشذخا هيقفل لاق «

 اذهدحا لاقف علا سا نم مج ر نم« رفك ءازهتسانايبصلا برضا ةبشملا ذخا ورعملاب || © ىلن* يكول

 نابتالا ىلع ردقي نم لاقف ماس ل ىلابهذا ليقنمو «رفك ةسينكلانء عجري ةراهطريغب ةعاسج مامألا
 | بهذتالوا ءالعلا ماع لمعي نا ىلع ردشب ع نموا «رفكي علا س اح أ لاقوان ولو ها ىلاىبص واو *«رفك ادمع
 +رفك ادع ةلرةلا ريغ

 1 دقتعاوا ءازهتسا تعا ١ ىدىا وادح زامع 'كنأ عا قلطت الثا لا ساحم ىلا ىلا لأ

 1 ضارالا لع ىوتفلا قلاوا علا سلجم ىل لإ اذام لاقوا يعلاىلا جايتحالا مدعل 0 م 3

 ا 9 بوث لعةوردقلا

 | لاقءرفك هلك افافذكحا ليوعملاعل لاقوا ملاعلا جوزلا ىلع ةنعللاوا هللاةنعل تلاقوا || 0 2
 أ رقكا « 0 ال نافارا اعلا عزا ىل واو* ةيزازبلا ىفاك رفك

 ناك ناب ناسلا هب ىلتا

 ماقق ىلصيال نا .ىوعساف

 ناكوا ةراهطالب ىلصو

 ىلصف ودعلا نمد ايراه

 مدعل رفكي ال لق اهنودب

 / نال مهردلا دجو»نا ىغذ اذه ملصي ئش الرا ”ىبثب سيل اذهالع ركذي هيقفل

 ةنطلازواال ىتح سلجاوا الهم دياعل لاق علال مر مويلا ةمرالاو ةزعلا
 ا

 أ هريغ رو لاو انا دس * اةلطم رقت ةهكسم رفكد ىذرلاو # را

 | هنم هللارقتن ىتحايذؤم اريرش هنوكلهاذع دادتثاةدارال رفكلاىا «هلاناسح#ا

 ! مهلاوما ىلع سمطاانب رمالسلا هيلع ىس ومنع ةياكح ىلاعت هل وق هءلاريشي رفنكي سيل هناف

 | نال *« قا_فتالاب 8 رفك مللالا باذعلااوريىتح اونمؤيالف مهبولقىلع ددشاو

 | ىلعامد اذا اذهىلعو ةيناحراتاتلاف لاق هعرمشا بيذكت عرششلاهصقام ناسصتسا أ ا نأ اذا اذ ةناح راناتلاف لاق «ءستلا كيذكت عرتلاة قام تاسحسا
 ْ دنا هلا كما

 | دوح-اوعوكرلاو مايقلاب

 «ىفو) ىلوإل نوكي باوثلا ناف لصاال لاقف لص دبعل لق + اهدو“و اهعوكرو ةالصلا مايق
 لصب ةالصلاو راكذالاو نآرقلاىف لاَس امن عسانا ىف ةيزازبلا ىف اذكأ ل ولاا نوط ل ديعلا ةالص تاونوءرقع

 و ا و نيعبس لدعت ناضهر ىف ةالص لو وأ » تسارادس دوخ نإ 2 لوشو ريغال ناضهرفىف

 ناسحسالا قيرطب ىا (اقطم رفك ) فاكااىا (هسفنرفكب ) خلا سحيام فافخ-اكىلع فطع «ىذرلاو) ةيزازبلا

 ونال هلرفكلا لاق ناب ركل هل نسحا ىا ( قافالاب هلانا-_ضسا 2 هباذع دايدزال © هريغ فك رف الوا

 | ىادخ » ىسرافلاب هيلع امدوا كناما هللاباسوا رفكلا ىلع هللا كتامأ لاظ

 | فلتخ ريغلا رفكب ىضذرلا ن« اهيفام مث رفكب سيل « دناتس ىرفاكب وتزاج ىلاعت



 )ا

 (ضعبلاد: ءز لوقلا اذهوهنس ميسا ملناو (اةلطم) 1 ءاضرلاب 1 لبق و قافئالاب رفك اذهو لحما

 لاقورفك رفكلاىلع هللاوذ+الاف هريغىلعامد ند ىوات غأاىفو ةياور انا ١و ةبارد ىوفا لوالاو راع كاوهو

 ىضرزن4هو 5 مك نع جالا لاقومالسالا كن: مهللاذخ أي عسل لاق ن هو*أار ةك كاذب رفاكلا ىلع ءامدلا ن كم لضفلان دل

 هنا و, زك ناكاذا اًرفك نوكب ناهريغ رفد ءاض رلا نا حاشا ف ال:>ا هان ركل رك

 مالسلا هلع ىموملوق ةياكح هياعل دب ها 1ك نوكي لن هللا مقا قب رفكلا ىلع ريسفلاىذوا|توهبحا لاقاذاامأ

 هللا كتاماب ملاظ ىلع اعداذا اذهىلعو ميلالا باذعلا اورب ىد اونمؤرالف مهب وأق ىلع ددشاو مهلا وها ىلع سدطا انياوأ

 هللا هج رةفينحىنانعو «ا رفك نوكيال |ظىف رباك وا هللا ىلع اريحاأام يسب ناعالا كنع ىلاعت هللاب لس لاقوا رف كلا ىلع

 اعداط هبج وداع )خلا فافخ “اكوا ءاض رلا ىلع فطع ( ماك لا وز ه١ 1- ليصفت ريغ نه رفك ريغلا رفك ءاضرلانأ

 ةحابم ةماكب اكت نا دارا

 ردك ةلكهئاسل ىلع ىرجت

 هللابذا.ءلاو دصق الب ا

 تالا ل
 ى هل 0 دةليح رها ظااف اله وا اًعلطم مامالا مالك ناك نا ل ريسفن وأ قلطملا كييقت م

 3 ةدصبال
 : 0 5-5 | ده راتخلا باتنكلا اذه حورش ضعب ىفامو طقف دحاو هجوىلع ةلئسملانوك

 ىاددو د نرسل دع

 ىلع ىرك ع ناكدنبامو

 اف رفكيال هسكع هناسل

 اذكو*ىلاعتهللا نيبو هندي

 لومح“ هرفك مدعىلع ةلئسهريبكلا ريسلافو «رفكلا مدع حدالاو باصنلا ىفو+

 رفدكب ىضرلا «و# ريبكلا ريسلا ح رشف مالسال عش نع لّقن اي ناس عتسالا م دع ىلع

 ةياورىلع انثعدقو اضيااهيفو#« ضعباادنعإطالوااناسحتسا اقلطم  رفكءريغ ْ
 ةدعاق ناي رج ىف ئكال *ىهتنا ليصفت ريغنم مرفك ريغلار 80 ىخذرلانا ةفينحىبانع |!

 ةيزازملاىفو موقلا بتك ىف هيلع زعن إذ ةيارد ىاثلاو ةياور ىوقا لوالاو ىناثلا

 ىواتفلاعماحنع لقنو اذهىلع رفك رفكلاب ىضرلا نان خياشملا مالك لمحت

 انئاط 9 رفكلا ىا 6 هبجوب ام ملكتلاو  ىتفملا ةينمنع اذكو ميلا 5 ظ

 : ةحابم هك. هد[ رادنع طخ ارم هكا كاسل وس ١15 « ناسالا قبس ريغنم |[
 0 ها تيلاق دا رعأ ع 26 9 7 ١

 5 3 ؛ 2 ىنلا قحىفأطمللا ىضايعلا ءافثلا نم موهفملانكل لزاهلا فالك لكلادنع رفكيالف

 30 1 6 رفكر فك هنابالاء98 قدصيالءاضقلا فو ةنايد رفكلامدع ةيزازبلاىف وفعم سيل
 رار وا لاهو ها نع هناح رانا ىف اع لكش كفا ملكت اوربخ ارحامىادخ هكمادىمت ا . 1 ل ا 00

 000 وف داقتعالاب ءاكتلا ىلع لمح ناالا باقلا هيلعدقت#ي ىتحارفك رفكلا نوكيال
 ؟امسو ريك ضاق ل2 ل يديعلاة ماع دنعإل رقك وهفرفك هلا «هنالهاج# هنوك لاح هبجونام ملكتلااما

 لاك هال < رفكلالا ىلا نكلو رفكلاةظفل اهنا هلع مدع عم رفكلا ةظفلب ىلانمو ةيناح راثاثلاىف لاق
 لع اا كتدلل يك : ْ

 ا 0 ةص الملا قامو< ه.ؤلخدبو لهطاب رذعبالو ءالع اًةقامل ع رفكدقف رايتخا ن نعابب

 سو ركخ<“ ىف ىدبع 3 1

 هنكللا تيدخمل اق ءاج

 عفرلال اهركم ماكتولاما اعئاط هلوقو * ةيزازيلا فاك 6 ىذا ةقير ) اذهىلع اهلج هرجخلاو مظعأطخ|

 رفكلا ةماكب راكنلا ىلع هرك 1 رسابزب راعدصقىف ةلزانلانامالاب نئيطم هبلقو هركا نمالا هي الو هنعقلا

 اودام ناف 0 ناممالاب انئطملاق كبلق تدجو فيك هللاقف هلأآسف رسوديلع هللاىلص ىنال ءاحق قلطاف اهب ءاجف

 (هءالهاحو) ذئيح بيذكتلا ىلع هتلالدل باحصالا نيبىا 6قافتالاب رفكرفك هناباملام)هريغو بهاوملاىفاك مهلدعف ثا

 ماكحالل ةبسنلابال هللاد_:عام رابتعاب هيلارظنلا بلقلاو رهاظلا ىلع عرششلا ىئبمذا (ءالعلاة مام دنع) هرفدكي ىضشي
 اهنمو + .لهجلاب رذعيوال لبقو رفكي مهضعب لاق 000 ردب لو ةماكب ملكت اذا لهاجلا هذي هفلا فك ةيعرمشلا

 كالا لقو لهطاب نذعبالو ليد ءالعلا دمام دنع ا نع رفك اهنا لعالب ةماكب ملكت اذا
 ثيدهلاب ناممالا ضحم كاذف هل ماكنا هنكل رفكلا بجوت ءابسثا هلا» رطخ اذا هلا اهنمو + ةيزازملاى ف اذك

 ىاهتذل زاز>تساهدب رق

 مهضعب لاق واضيا ةناح راناتلا ىف رفد .ةزمهلاب« مادو نم» هءديرب و ةزم* ريغب ما دخ نم



 كضُكو رفكلا دماكب ماكتن» نا اهثهو * ىعملا قبدصتلالاوزا لالا ىف رفكي ني>دعب رفكلا ىلءمزغاذا اهنمو *

 لالخادقتعا نمو +ةبوترفكأادوءجواكت* مالكلان وكي ناب ايرورمض كاان وكيناالا كحاضلا رفكرخآلا هنم
 نوكي اهفىناثلا نم اضنا ةيزازبلاىفاك اورفك موقلاهنملبةوربنملا ىلع ظءاولا هيراكتولو +« رفكي سكعلا ىلع وااما رح

 قاوالا ةمئالاسعشلاق رفاكوهذ نامالاةفص ىردااللاقرفك ىردااللاقف نامي الاام هلل نه * م!سملا نم ارفك

 (الزه) ناك (ولو) هبرفكيبيذكتلا ىلع لادلا (لعفلا اذكو) انزلادالوا هدالواو هل حاكت ال وهلدعاطالو هلندال

 هلوةبكاذحاضياىف دازو هريغب واه سفن ه4 ع ةيرظدلاحازااو ىريسفت فطع (احانموإ دخلا فالخوه

 ىا «(هلوادمداقتعا الب )

 ن٠ ل_ءفلا الذ لولد

 لب ) روكذملا بيذكلا
 نم (هفالخ داقتعا عم
 ةرورضلاب معان قيدصتلا

 هناف) هبلو_-رلا “ىحم

 لعفلاثاذب ىا (هنرفكي
 هللانال (ىلاعت هللادنع)

 كملط ردك ل

 هءرفكياك ىا ( اضيا )
 امكحو ءاضت سانلادتع
 كلذ عم © هديفالف )
 ُمكاقلا © قملا داقتعا)
 هفالخ لعف دقو هبلَش

 دن حراشلا لاق +

 ىلع هحرشىف ىدركلا
 نالرظن ه.فو ةقةيرطلا

 رظنلاب اك امنا ناقكالا
 ىلاعت هللاو رهاظلا ىلا

 مكملاف نئازعسلا قاع

 مكح هللادء رفكلاب

 لطاب ودو لوهسجلاب
 هيف طباضلاف ةرورمذأاب

 نامبالا نهج رخال رملانا

 لهاجلا ةيزازبلاىف و *لهجلاب رذعي ورفكيالر فك هاردي ورفنكب ماكتاذا لهامجلا
 اذا اماو لهطلاب رذعيوال لدو رفكي مهضعب لاق رفك اهنا رديملو ةماكب ماكتاذا

 6 لعفلا اذك وه نامالا ض# كلذفاجب ملكشإل هنكل رفكلا بجوتءايشا هلام رطخ

 رفكفهرفكب الهاحناو رفاكف هرفكباملاءادع رفكلا بجوبام لءفاذااهذ ماكتلاك

 نع هفتكىلع ىلسعلا عضوو هطسو ىلع رايزلادشك اذو ضعبلان ود ةماعلا دنع

 ملليق هسأرىلع سوجيلا ةوسنلق عضوو ةيرذدكالوا داقتعاب ءاوس ةيلاخلا
 . رادفةراتللو +برهلا ةعيدمللالا مقالاوالدربلا عفدك ةرورضانا لو اللقو

 تءعسإك # هلولدم داقتعاالب 9 ابعاريا|ممضب احا نموالز هواو# رك رطل

 ١ رفكوهاك «اضياإ ةنايدىا 46 هللا دنع هنرقكا هناف هفالخ داقتعا عملب لي

 كلذ نالهبلَش ©«قحلا داقتعاو# رفكلامدعىف «هديشالف## سانلادنعو ءاضق

 اماو ةابشالا ىفاع لكشي نكل هريبغتىف ةينلا لمجلالف عرششلا ىف ارفك لعج لعفلا

 ةبنلا ةينلانم داربناالا عيد” ر يغ هركملا رفكنا مهلوقل ةينلا هلطريشيف رفكلا

 رفكي داقتعا البولو رايتخابو ةرورضالب ةرفكلاب صتخلام لعفنف ماكتا ىف
 زورينلامونىرشانهورفك زورينلاموب سوماىلا ةضيبلا ىدهانمو ةصالطلا ىف

 وهامتا رافك الانال رظن هيفو ىدركلاحراشلا ن ءىلق «رفك زورينال اهظعتاش

 وهو.ل وهلا مكح هللادتع رفكلاب مكلف ربارمملا ىلوت. هللاو رهاظلاىلا رظنلاب

 ىلع لو# اهرثك ١ناف رفكلا ظافلانم ىواتفلاىفامب ريغنالو ظذحاف لاقمثلطاب

 لخدام دوعجالا ناعالانم جرخال نهؤملاناف ةمعنلانارفكو ليوهتلاو ديدهتلا

 نوكيدقرفكلانا هلصاحامي بيجاو +ىهتاىواسطلا هاورام ىلع هيلع لدبامب واهيف

 نم ىزازيلاىف امبدباو تاروذاقلاب فقتملا ءاقلاك اليلدو بيذكتلا ةراما لعجام

 لوقا*ملاعلا ثودحي عناصلا تابئاك عرشلاو لقعلاىف ررق» ةمالعلاب لالدتسالانا

 طخ لاما الب ةباصالاىلع مزليف تايداقتعالاف دحاو قملاذاهيف روظنم لكلا

 «(ناو)
 مامالا هاورامىلع هيف لخدام دوعجب الا ناممالانم جرخال نءؤااناف ةمعنلا نارفكولبوهتلاو ديدهتلا ىلع لو
 لوقاانم هيلعلديامبوا تفيدك ا قيدصتلا ك ربالا نام الا نم جرخ ال نهؤملانا هباوجو +همال ىهتاىواسطلا

 لاوقالارئاسو ةينيدلارومالابفافخضسالاو تار وذاقلا ف فصتملا ءاقلاو هنيعل مارمل|لالحتشاك بيذكتلا,نذوملا لعفلاو

 هلالرغكيليق هسأر ىلع سوخلا ونلق عضو الجرزا ةيزازعلاىف ركذام هديؤرو رفكلاب ءاضرلا ىلءةلادلا لاعفالا و

 ىلاعت عناصلا ناف عرمشلاو لقعلا ف ررقءهيلع تلدامب مكحلا وةمالعلابلالدتسالاو سدحالامزتلا نءالا اه.بلبالو .ةمالع



 كات دوجو دعبالا قاحللاىلع ردبال ىتلا تافصلاب هفاصتاو هدوجو ىلع لادلا ملاعلا ثودح ىهوةمالعلاب مييامأ

 ربدنمدق هصيق ناكناو لبةنهدق هصةناكنا اهلهانم دهاش نعايك احلاقثدحهربرقت عرشلا ءاج دق وتافصلا

 ناىندو ريسالالا رفك برحاراد لخدو رائزلا دش ناو *ماقملا ذه مهفبنابحي اذكه مهفاف ا ل لا

 ا هسأر ىلع هعضو نا ةوسنقلا ةلئسمىف ليق * رفك ةراحتلل لخدولو رفكيال ريسالا صيلخل كلذ 0

 قيزمتاادعب سبللاب نكمي دربلا عفدنال رفكي هناراتء لاو دربلاعفدل هم يح هسبل اذا اذكو+ رفكيأل هءالانبالا هبطعتال

 اهسبل ىلع ةرورضالف

 ىف اي ةئيهلا كلت ىلع

 ركذ مث اضيا ةيزازبلا

 لاقو ىرهاظلا هبيس

 بيسلا ىا ©( هبيسو )

 ا اكسل ديراولو تايداقتعالا عيجب ىف راج ىلاعت هللادنعام ةلاهج مكملانا 1

 للا ديدهتلاو< ةبسن نا مك للد اهصوصخم هذه سلو ةلدااهل تايداقتعالا

 ا م رهنو ةلدالا مهطسب 4 هد هال ةبرف ىباطملا ماقماك ىواتفلا

 امم واىواسطلانم همالك رخآىف هررقاعالوهذ هركذايثناوبابلا اذه ىدم نيعل

 اغا اهرك دامنافا ىإ كالماو <ةلدالا كلن : ورح مكي امنا رفكلا كاحناف هيلع لدي

 سدا هللا دنء امي بولطملاو بواطع ناب لكشاواو لادب 4 3 8 لدي

 تلقلاىف اناث مادام ىب

 ضراعئاذاو زااجب سيلوهو ةئزطا لضراو ,ءلاب ىباذلا 0 55 هيفا

 هنوك ىلع ءاهقفلا مالك مي مصناو ىناذلامدقب ىذرعلا هج ولا عم ىتاذلا هجولا

 ىال مهعفد بعصات باث سيلباقلا ىف ىنامالا قيدصتلا ت وبل عم هللادنع ارفاك

 ةسايكلاىا «ةفارظلا راهظا دصق## ىمكملا رفكلا بيس ىا «هبيسوو# مهفاف

 هدوحو هبوب هيؤر كد هلوةك هاش فدل «ةغالبلا وول مالكلا ىف ةعارلاو

 يوهتيل  بيرغلا مالا نايتاو# باتكلاذخ ىباب بص هعسانأ هلوةو هلكيرسشال

 ءالتمالاو رودصلا حارسشنال ءداقتعا ىلع ىا *# ساما بدبطت و9 سانلاهنم

 حازملا # لزهلاب نيسضاملا كاحاو 88 رورغلا س

 ةدبعنم نيرورغملا ةبحمىلا كلذ, برقتيل «# حازااو 8 ةيرخملا كك ؤزهلاو ف
 هتاناوةللاأ لق. تءلن و .صروخت ذك اع نلوقيل مهتلأس نأ و ىلاعت هللالاقدقو انندلا

 5 نم ءاسهفسلل رورسلاب

 لاقق موب تاذ ضبفنا نيدلا,< نب روي نا ىكحاك#* نؤزهتسن مك هلوسرو

 موص لكا نالف لاقف دحاو ىضاقلا نالف ىلع لخد هلا ريمالا كاكذاللجر

 تدجو اما ريمالالاقف امهنم صل ةالصلا لك أي رخآ تيل ىضاقلالاقف نانضمر

 بضغلا ةدش 8 هببس *6 وا © هقنع برضضب صاف نيدلا ىوس رخآ ككذم
 ظوظحلا ريغلا ىلع دقملاب هظح تاوف ىلع عزالاو قلقلا ىا *# رصضلاو
 لصاملاو ه6 ةلخبابو 8 هودع ريغو هودع هيلع كمهذيو هنم رطعإو هيكاضق

 صرالا ىا # هرسشلاو 98 لقعلا ىف # ةفاا وع: نمكملا يفكلا كرر نا

 يكمل ةكلإ ىرشهاطلا
 روءالا هذهدحاباكترا

 دادصت را ىنذو هيلا
 د_:ع ( ةفارظلا راهظا

 ةفيضع-لا لوقعلا ىوذ
 ةحاصنلاو (ةغالبلاو)
 رفكلا ىف رهاظلا ظفالاب
 دار اما ةفدعالال' ةناو

 ناداو ) هلوادم رهاظ

 بييطتو بدرغلا مالا

 نم حاسشنال ( ساجلا

 مهلعف هلعفب ءاهفسلا نم هيف

 نيسضاملا كاحضاو)

 «حازملاو ٌقزهلاو لزوهلاب
 نئلوىلاعت هلوق نعلفغو

 انك امنا ناوقيل مهتلأ
 هللابا لق بعلنو ضو

 مثك هلوسرو هتابآو
 كَ ىحاك» ناو روت

 تاذ نيدلا من نب روع
 ادحاسجملو ضبةناموب

 هيفىلو ناضهرموص لكانالف عشا! كاحاب لاقف ناضءررهشىف دحا اذك ىضاقىلع لخد لاقفلجر هيلع لخدو

 نردلا ما ىوساكعدم تدد واما لاةفريهالا كدحضيأ |مهنم صان ىنح ةالصلا لك ًايرخآت يل ىضاقلا كلذ لاقف دوهش

 « هل كيرمشال هدحوبو.4ا ةيؤردنع ءافرظلا ضءبنع ىوراكو *ىندورلا ده راوثالا علاطم ىف اكدقنع برضب ىماف

 هلءفال و هظفاظفح اف( بضغلاةدش)هببس( وا ةيشاالا ىف اك رالف وأ وامر ؟مهاوةر١ةوشب باتكلاذخ ىحايمهلوقو

 ص رهلاىا (هرسثلاوةفإلاةل+با»هببس (و) هنم مالكعم قلقلاو ”ىثلانم ماقغالاىا (رهضلاو) هيلعثالذ ةوقل



 ,مم لق 5 ظفال »ع 1 0 سفن قرع ىذه مهبل لا حجيبقلا مالا كالذ ماكتف »ع مالكلا ىلع 2

 ةلعافم وه لىقو كالذك لعف لعف وأ كلذ

 ظفح مدعو)) عممام لكب
 نامالالاكمدعل (ناسالا

 هو هيلع هللا ىبص لاق

 6 رمل ءالسأ ناح نم
 ممالك نمو هيتعبالام

 ع نم همالك دع نم

 هينعي ايف الا همالك لق
 ءاضعءالاو) ةيحفلا ىف اي

 | ىف ةالابملا مدعو

 نا :لصاحلاو 6 نيدلا
 ىلا رفللكلا تكس
 لفغتالف رومالا هذهوه

 ةحاوس ا ةسماك ف اكإ
 رادم نأ 2 3 * هداز

 ثالثلا دحا ىلع رفكلا

 فافذ-الاو ءازهتسالا

 ءازهتسالا لالحسالاو

 رفكيو*رفك ءالعلا و لعلاب

 رولا لصا راكتاب

 ةدابعلا ربو ةيحدالاو
 اذااماو انذكسم وا انواهت

 ال داس تاك
 ناذالا ءاريتنالاو الف
 رجاتلالاق*ْنْذؤملاال رفك
 راع اكو" راقكلانا

 عالدبلالا"ةرادا نم" نيخ

 اذاز الإ ركل نيإسملاو

 ىفاك ريخ مهند نا دارا

 نمو + راظنلاو هابشالا
 مهردب ىوا سال لاق

 ىو رفك هلمهردال ف

 لاق وا لزاونلا عو-#

 «دياي ىك هباس مى عار رخإا لجر «رفكي « متاتسب دوخقح ىوزا ىودوديادخ ركا هرخال

 #« تاكا ا وه ريغلا ىذرل هسفن ق رف حنابقاا وغاضفلا كلت ماكتيف مالكلا ىلع هي

 ظفح مدعو ُِ ناس“الاو ىضرلاو لوبقلا هجو ىلع .ريغلا تاي رفك ةياكح نه

 بج وتىتلا لاعفالا نم## ءاضعال ا ف رئاس ظفح مدعو و9 هلارب رطةئام لكن ع ناسالا
 ةريغص ول وةيصعملاب ةناهتسالاك اهيفءانتعالا مدع ىا##نيدلا ىعا ىفةالابملا مدع وه رفدكلا

 ةبوتلا ىلا جاتحا ىتحانا تلعفاملاةة بت رخآلاقف ةريغص بكترا لج رّدص المنا نع*

 ىهوةلتام تغلب اذا ةريغص ةلسحاضيا هنع لقنو رفك بوثا ىتحلاقوا طيحلاىفو

 ةصوصخم ةلم اهل سيل ةلهاح اهنال اهجوزنه تناب هفصتالو مالسالا فرعتال

 نآآلاو ةيعبتلاب ةاسم اهنال ةدئرم اهاعس دمتو ءاشو ءادتا حاكنلا طرشىهو

 ادرممو اجوز ىثناوا اركذ عيا قحىف ىرحب اذهنا ىنيالو ةيعبتلا دقشب 1

 هن حرص[ك نيدئرملا ماكحا هيلع ىرجنا عيل اذك هلاح ناكنمىلع مز

 انادجو فرام هنا ىلع نيمسملا نيب مالسالا ىف شنو ها لمينا يبن نكل مهضعب

 نعو +نيلسملاب نال انيس فراعتملا حالطصالاب امن“ اناسل هريبعت ىلع ردقبال نكل
 تقدصرخآ لاقو هلتق بجو *ىثالب حابموا لالح نالفلتةلاقنه هقفلا رهاوج
 نييدئىف هوكوا رس انايحا اقراس لتقب سعأي نإ تنسحا هلوقب رفكي نكرفك

 عرشلا ىف هيلع نكي ملو لتقلا قوكس» نالفوا بجاو نالفلتقلاق نمو *مراحلا

 هنعسانلاو عوقولا ريثك اذهو ىلاعت هللادمرحام لسا هنال رفكي لتقلا همزليام

 هللاقتو قحريغب هلتقوا قحريغب اص© نيماظلا نم ملاظبرضذول اذكو *نولفاغ

 سبل نا لاق *ىهتناانلقامل رفكي لتقلاوا برضال اةكتسم ناكهنلا تنسحادق دحاو

 رفاكاب لاق نا كيبل لاق هقفلا رهاوج نعو +ضعبدنع رفكي اذهىف هللا راب اريرح

 انااذاوا كالذك انا لاقوا ىنقرافف كالذك تنكنا ةصالاخانعو *ر فكي ىد ا وأ

 ليقثلا رهشلاءاح ناضمرالاق «رفكي رهظالا ةصالخلاىف ىدنعوا ىج» ,قتالف اذكه

 هللا م ىبحسنالا وا هللا فاختالا هلليقنم ناخضاةىفو ء+رفكفيعضلاوا ليوطلاوا

 قالطلاب كفلحتساو هلل كفلك اال همصاخلاق هقفلا رهاوجىفو +رفك ال لاقفىلاعت

 016 هللا كلت ؛لاوؤا'دح اووا:ءاوش اجلا طربضو كفلخ لاقوا قاتغلاوا

 طيملا نع لقنإك رفك ىنم ةءاسالاو ناسحالا لكّوح ىف ىلاعت هللا ن:سحالاقوا *

 هللاوابذكي وهو اذكه هنا لعب ىلاعتلاوا هلعفيملو اذك تلعفىنا لعب ىلاعت هللالاق

 ةفلتع بئاصع بيصا نيحلاق * رفك هيف بذاكوهو دلو نمىلا تحا كا مع

 رفكي ليق لعفتنا ديرت اذاموا ىلاضيا لعفت اذاف اذكو اذكوىلام تذخا براي

 كش هلال رفك كنم فصتنال ىلاعت“ هللا ىلا وةول لاق ةاحتلأ زوف نعلقنو*

 .لاقف ىلاعت هللا كج رب لجر لاقف سطع ناطاس ةيريهظلا نعو هللا لد_عىف

 نمالاو + رفك انواهت .ةالصلا كرت نمو رفكي اذكه ناطل_سال لاشال رخآ

 6ن*)

 : ثرو نا ايذكوا امثأ ًارملاب ىك عجتلا فو هيأ 4 ل ةياكطانم



 هنا تاملد+ر + ركل تلاقذ «دابى: ىادخ قح ىرئاها» لاقفال تلاقذ «دباب ىع ىو قحارتد لاقف اللاقف |

 هعباصا سل هللا ل وسر لكا الك لاق *ىلاعتهللاب قلعت اف همه زف ةيزا زيلاىفاك رفكيءدو» هتسيابارىادخ هلاقف

 مثليق تلساف ارفاك تنك ارذتءملاق «رفك ىلاعت هللا ةج-رنم سايلاوهللاركم

 اذهب هللا صاولو هللا ءاشنا الب لاقف ىلاعتهللا ءاشنا اذه لمعلاهل لية نمو *الليقو

 اهينوءرفكيال داقتعاالبلالح اذه مارهل لاقول ةيناخ راتاتلا ىف +رفكهلعفاال مالا
 مامالا ىضاقلا لاق«دعابام ميوورْنل بذاك وهو لالحهلا لوقو قوسلا ىف عيب لجر

 هنيعاناو لل اداقتعاب رفكيال ريغلااكهريغل امارحنا مارحوهو الالح هدقتعا اذا

 ملاعلل ليصفتلا اذ_ه ريبكلا نيدلا جات نعوهالداحآلاب ناو رفكي ىعطق ليلدبناف
 داقتعام راحلا نيس ىفام عج سه اذه لعل اقلطم رفك ىعطه تدثناف لهاجلا قحىفاما

 ضعي دنع رفك هلح ىعطقب تياغلا مارا داقتعاو هم رح ىعطق تباثلا لدلطلا

 رفكي ىعطشبنا ةريغصوا ةريبك ةيصعللا لالك“ اوال هريغل مارا ىف رخآ دنعو

 نمو «رفك عرسشلا ىف مظعيام هود وا رجسملاب فخحسا نمو +اهفيفُحو اهتاهتم

 ةناخراناتلاف و هرفك انواهتةالص كك رئوا ةلبةلاريغ ىلا ىلكوا اد_عةراهط ريغب ىلص

 ليال لاطقت رفاكات انهجوزل تلاقوا:ثنا لبال ا تلاهن ةرفاك ا كلا عال

 لوقف سايق ىلع ةقرفلا عوقو ىغشو ثيالاوا ركام ىلع ةقرف عمت مل تنا

 اذكو أيش لقت ملو هنأرمالوا أيد بطاخلالّشبملو رفاكاب مل لاق شمالا رك

 نا هلث م ىف راتخلاو ىراخم دما ضعب دنع اذكو رفكي شعالا لاق اهجوزل

 اذاو«رفكيال هبضغ لاحىف لاقناليقو رفكيال هرفك داقتعا الب مثشلا قيرط ىلع

 هيفن' رفاكاي هريغالاق رفكي هدنع تحيتنا ليقو رفكيال رفاكلا لاماي هتادل لاق

 ناودهنامياىف كول اذكو رفكي الف اناوعوا اراشع وا اشرع هنوكك رفكلا ةهش

 اذهو رفكي الف هناعا كشف اماو رفكيف نيدلا مولعىف الهاج ارصم انلعم اقساف

 ةبوتلا نايسن نكلو نامالا بلس بجوتال ىصاعملانا وهو ىنعم ىلا عجار هلك

 تاءاطلا بوجولا ري ملوا ةعاطلا ىلع باوثلا رب ملوا انسح ةعاطلا ربملو احيبق

 هذه لث٠ ظفلد ظفلت نم وهناعا ىف كشلاز و< هلاعفا ليلدب ىناعملاهذه ,هوت نهوءرفكي

 سفنلا لتقوزلظلاو ةطاوالا وىنزلاك لقعلاه:هرح كردباملحىنتواو# رقت مك

 رفكيال تخالاو خالانبن ةكانملاو رخاكلقةعلاب هتمرح كر دءالام لح ىنمت ولو«رفكيالط
 نإ مها رباناىورلجر اهثداقتءاكىداقتعا لاقاذا لا رفكيالن وع رفوا سلبا انا لاق

 اذكو فسو:نب دم اذكو رفكي لئاق»نبالاق ةكمو ةرصبلاب ةيورلاموب هوأرمهدا

 مالسالا ردصلاقو ةزمتملا نملب ةماركلا ند ن وكتال اهنالهرفكب اولاق قارعلا خئياشم
 ماشم اذكو ىبرغللاو قرشا نيد بسلا تو هديؤلو لولا ق>ىف اهزاوجي

 ءايلوالا ضعب لو>رودت ةبعكلانائستلا رعلئسو +ةماركلاىف اهوزوج ناسا رخ

 لئسنا ىغبنبال صا لوقلا اذهو زئاج ةءاركلا لبدس ىلع ةداعلا ضفن باجا

 < ت1 داق نإ ه اقف

 عباصالا لق 1

 نم مالسلا هيلع لاق هس

 لاقف ثيدملا هريفاظاإق

 هل نك نأو لكفاال

 هئادح مع نمو * دكا

 انعم لاقذ مالسلا هيلع

 فافدسالا قيرطب اريثك

 ربتف ىلع قدصتولورفكي

 ما رع" علاتخملا نم" ىت

 ولو رفكي باوثااايجار
 هاعدو.كالذب ريقفلا لع

 اذه فك نطعملا نماو
 ىعطقلا ما ريلاب قدصتاذا
 ناكسال نفل دلحلا اذا
 دكا 2 امو هئاق

 هب قدصت مث اهطلخو

 انآ لكفا هلل ركل

 مارح ناكناو ناعضلا

 نقلا هلنكل فرصا

 فالح عطقلاب هنيعل ما رح

 ءادا ليق قدصتلا ةلئسم

 ليبس هليبسو ناعضلا
 ةيزازبلا ىف م قدصتلا

 ةقسفلا مالك نم عباساا ىف

 كوع روذسا) ىعم نمو

 هلذزالال ل-يقو * رغكي

 لاش نا وهو الي وأت

 نع لداع هلا هب تدرا

 نع لداع وهوا انريغ
 لافتين لاقا قل | قررظ

 لاقف جالا نع يرسمبلا لئسو نولدعي مهرب اورفك يذلامث



 هيدارا هنا لئاقلا اذه لب وأن نم لع و* ابطح مهل اوناكف نوطسانقلااماو دب الاهذهالتو لداع طشاقدلا

 مالا قلطيال فرعلاىف لب منال اناق قالطالا قدصل  ىذكي ةيزج ةيضقىف هلدع لبق لكلا دنع رفكي ظفالا
 ,لناو فورءللاب ةعرمعا ناو ىرمو لصم ةرمم هرعف ىو ىلص نا لاشالاك ل ةريدو لع رقسا

 ”امعمو 0 ىهالملا 2 ةحابالاو رظلا باب ىف نادصاقلا ىفو هيزازملاىف همامتو هاناو ما ركنملانع
 [عصنال ةمعنلاب رفك ىا ةيزازبلاىفو +رفك اهبذذلتلاو قسفاهيف سولجلاو ةيصعم ىهالملا عاق“ا مالسلا هيلع
 ثادحاو هجوو هبجوت هوجو ةلّئسملاىف ناكاذاف همالك ىهتا نك ةمعنلاب رفتك هلقلخام ريغىلا حراوالا

 حالو ةلدالا ةزثكب عقبال عجراانال هي م>]فح هجولا ىلع هوجولا مجربال و رف كلا نم عنميامىلا ملاعلا ليم

 قتلا هحولا دارآ هلآ

 قا ريفكتلا بجوال

 257 ناو اعف هي رازبلا

 66و ) سملا نم
 ىمكحلا رفكلاجالعىا

 ىا( الوا فرعي نا )

 تافآ .) سمالا لوا ىف

 ارد «نامالادعي رفكلا

 ىا ©« طبح نم زب ايدو

 © تاماطلا ) لاطبا

 ىلاعت هللا ىلا اهب برقتملا

 دعب ىح ىملو ( اهلك )

 ايواسم ريصي لب نامالا

 رفكلا نم دعب لسا نم عم

 هللا دنع باوثلا مدعىف

 هجاوخ ةيشاح ىفاكىلاعت

 2 هلع سهيف هداز

 جحح ولو انكيعا ناك نأ

 ىلهامءاضق بحي الوالوا

 بحنو ىزو ماصو

 نال اهثم 'تافام ءا_ضق

, 

 نأ تفز اذا لجرال ىغبنيو اذكه نيدلا سيلا هللا نكأ ديحوتلا نع ىماعلا

 ال11 ةزالاو تلف وه فص وواتفضو نافمالسالا نع اهلئسي ىح اهاشغيال
 لاعفاو رفكلا ظافلا ليصافت مث ءاذهىلع تنا له لوب مث هسفنبوه هفصينا

 اقلطم كاذلك ىف رفكلاب ركحنا ملاعا ىغبنبال نكل ىواتفلا ف ةروكذم دادترالا
 دجوبنا مادام هيلع ىريي الووظع ةيازج رفكلا نالزفكلا ةيح ةدارانءاعي ملام

 ةلئسملاىف ناك نا:هناركذدقو +كلذ ةدارا زاو افيعض الاقحاولو رفكلا ريغ هيف

 ىلا« نا ىتفملا ىلعف رفكلا ريغل دحاو لاتحاو رفكلا الاقحا نوعسنو ةعست

 ةعفن مل ناو اندنع ةلدالا ةكب حجج رئال هناو [سملاب نظل انيسحت رفكلا مدع

 #«دجالءوةياليلقالا ةيناخراتتلانم انهىلا بجوبىذلا هجولا هين دنع ىتفملا ىوتق

 «ناميالا دعب رفكلا تافآ الوا فرعي نا العفو الوق رفكلا بجونام جالعىا
 ايواستم ريصلو مالسالا لعل دع ىل ىد هي اهلك تاماطلا طيح نم 8هدساقم ىا

 ىلصام ءاضق بحيالو اينغنا ايناث محا هيلع بكف باوثلا مدع دعب ميسا نم عم

 بهذالةيصعلا نالاهنم تافام ءاضق بو ناكمالا مدعو جرا ىزو ماصو

 رك ذاك هض عيرتسملا ناكناو مالسالا ضرع لبقاروف هلئاقىلع ”ىثالو رفكلاب

 «همدلحوةىنزدلو حاكلادبدجن لبق امهندب دولوملاو «حاكلا باهذو## هلوش

 اوضعفلتاوا ناطلسلاما ريغبوا أطخوا ادع ىضاقلا ما ريغبلئاق هلتقول ىتح

 ةبونلاىلع رابجالا و «هتحبذ ةمرحوؤه ةيناللا نع لقن هيلع ”ىثال هلاضعانه

 واو ةداعلا هجو ىلع نيتداهشلا ناينا هديفن الف هنيعب لاقاع عوجرلا ىهو

 رانلا ىف إف ديؤملا « دل لا باذعلاو و هلنق بحي ضرعلا دعب بتي ملناف ةبوت

 لاعتهللاءاشنا ”ىحيسام ناسالاتاقاايناث# فرعي ناهجالع هي و ةبوتلان ودب تامول

 ((مث) ثالئلادعب ةلملا مزايالفقالطالب ةأرملا نمولو هدقع زحف (حاكنلا باهذو) رفكلاب بهذنال ةيصعملا
 و هيلعهتلا لص لاق (همدلح و بانا ةأرملا ريت لجرلانءو ةبوتلادعب حاكنلا ىلع ربحت ةأرملانم تردصولف

 ]و ةتيمىهذا (هتحنذةمرحو) ةعامجل قرافملاو هنيدلكراتلا و لاق نا ىلا ثالث ىدحابالا يسمأ سما مدل ال
 ةبوت دول اونيتداهثلادرحمالهلاقاععوجرلاىهو ةبوتلا ىلع رابجالاو انزدلو حاكلاديدجتلبق امهننب دواوملاو

 * جالعو رفكاانء (ةبوتلان ود,تامول رانلاف) ديؤملاىا (دلخلا باذعلاو) رانلاىف دياتيف هلك بح بت ل

 ةئلاءذهليصفتو طقف رافغتسالاوةب والاب مينا أطخخا جالعو اطايتحا حاكنلا ددحتو ةبوتلاب ىمؤينا رفكلا

 [اعتهللاءاشنا هناي ”ىجساعزل هنمدئشانلا ايالبلاىا (ناسالا تافآ اناث ) فرعينا هجالع «وإ ىواتفلا نم فرعي
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 أو صاخىلء مام فطع (توكسلا] ةءزالم (و) مالكلانء كاسءالا ( تعضلا َةمزألا

 (ناسالا ظفحإب ةءزالم وزب هريغو همعي توكشل

 3 « ءزهلاو لزهلا كرتثو ) هلوقب هدض هيلع فطعو لزهلادضوه (دطاو

| : 1 
 دصق نع ناك امّتعء<

 هريغ اذكو رظنلا نع نيعلاك «(ياضعالا) لطظذح 06 وغللا نم

 ةرضيناثلا ف ءازلا دعبو نوكمذ

 (ىلاعتدلل) باطلا ةدشوه (عرضتلا وءامدلا)ةمزالم (و)) ءادلا اذهنم ةدعبلا(بابسالا نم كلذ وحكو).واؤ
 هعاوناب (رفكسلا نم هظفح<ناإ) هيلاىه فيضاامىلءالةمزالم ىلعافطع ءامدلاعفر ةد-ذىفو هلبقنا ردصملا هعز
 هللا ىذر ىرعشالا) سرق نب هللادبع « ىبءوهوا هاورىذلاءاعدلا ) ردقم لعفت ةيردصملا لع بوصنم(اصوصخ

 انبطخ)ىسوموناىا (لاقف)(بطدخ) هلوقب امهلزوم رماه ما ]9 ىازيطلا ودا ءدانساب (دج رس دنع
 ا يي بي بيبي ب ب ل صل

 ىلع ماعلا فطع نم ليقو مالكلا كر“ اهه # توكسلاو تعصلا ةمزالم 2م

 نم سم ثيدحيىف (ك هريغو همعي توكسلاو دع نع ناكام تيل | نال ضاق

 بحي ريخم ماكتب ملولف تكسيلوا ريم ملكتلف رخآآلامويلاو هللاب نمؤي مكتم ناك

 نيناوة نع ةجرااخا تاكرلا نع # ءاضعالاو ناسالا ظفخو  توكسلا هيلع

 ةزمه ىتاثلاىف ىازلادعبو نوكسف متفب هيءزهلاو لزهلا كرتو ديلاوؤإ ماظتنالا
 ةؤرملا ةلقو لقعلا ةفاذم ىلا ةيدؤملا # بابسالا نم كلذ وو واووا

 ه# وة قالخالاو لامعالاو لاوقالاىفةءعيرشلا دودح ىلع ةظفاحلاب ماتشالا مدعو

 هفوخ ةوقو مالا رطخ ةياغل بلطلا ةدش * عرضتلاو ءامدلا 8 كلذ دعب

 اصوصخ © اهلك هعاوناب # رفكلا نم هظفح نا ىلاعت هلل 8 هصلخت ةبوعصو'

 هك هج رخ #8 اك 8 دنع ىلاعت هللاىطر ىرعشالا ىسوموا هور ىذلا ءاءدلا

 هللال وسر اذبطخ 8 ىسومونا # لاق 88ىتاربطلاو لدتحنب دجلا «# بط دح#

 ليو ه# كرشلا اذه اودنا سانلااهبااب لاقف مو تاذ مسو هيلع ىلاعت هللاىلص

 ناسناللى ريف اهتكرحىا ه© للا بيبدنم ىئخا هناف ف اقلطم ليقو ىذا ىلا

 ه#لوشب نا هللاءاث نم#مالسلاو ةالصلا هيلع * هل لاقذ » رعشبال ثيح نم 1

 لوقلالوةم هللا لوسرايلغأ ابسبدنمىفخاوهو هيقنن فيكو# هلوقو باعجالا نم

 هي« أيش كب كرشت نا كيذوعنانا مهللا اولوق © هباوجيف مالسلاهياع # لاق

 6 هلعلال ال كرفغتسنو 96 ىلا كرسشلاك #« هلعل » ىنلخاو ىلا كرمشلا نم

 معا اناو ايش كب كرشا نانم ك.ذوعا ىنا مهللا ىواتفلا ركاىف ىنإلا كرشثلاك

 عمج نا لوالاو ءانااو عصا ىفلوقب بويغلا م الع تن كنا معاالال ةلارةعتسإا

 6 ىلعي 88ثيدهلا اذهىا ؛ هجرخو هه ةيكزلا هاياص وىفاك نيئامدلا نيذهنيب

 تارم ثالثموءلك لوب دازو هنعىلاعت هللاىطر ةفيذح ثيدحنم # ىلعيوا

 ىلاعت هللا بص هللا ل وسر

 4 مون تاذ مسو هءاع

 فاطع ( لاقف ) هيفىا

 ىلع ل_صفم وا ريسفت

 لدعف اضن هلم لع

 سانلااهبااي )هدي و ههجو

 ادد جل نا(
 ليقو ىئللاىا (كرسشلا

 (هنافز ىل+ح ابو ههعلام

 نم خا هلافخ ةوقل

 لامع 6 ين( لولا بايد

 ثيح نم ناسنالا ىف هفطل

 نم هل لاقف ا

 نيالا نم (هللاءاش

 © لوس نا رز ذكيح

 انا ردد لاقل وفم

 * ل تادف
 هنال هب لوعفف لوقملا

 ةلا ىدؤ» ىدؤيال
 نعال فاو ايزل تلك
 لوقم »ع هيقتن فيكو 2

 هذهاغابامو هلاح اذهوىا لف ابيبدنم ىؤخاوهوإ بهاوملا ىفاك هنءلدوا نانا ف و لوالاىلعلو

 ا تال هلل أ ع 011 2بأو رلعن) | .فحوا انج ةلتقا ا 0 ا ةارشتالا“ نسف 2 ةءذىاأ مةوتنالا مهلا

 هيقدل :!اي( ىلعي )هل وش هل ز وم رألا هدن سم ىف ىلص وملا ىلءي ونا ( هج رخ وزان يلع هناؤطلن ( د !عنال) هاناخاد ئخ ءكرقلا )ع

 موبلك ]لئاسلااهبا(لوش )ىلعيوا(دازو ) ى» وموالدب ىناهلانب (هنع ىلاعت هللا ىذر ةفذح ثيدح نم ) ةلمفأأ

 ل رصد نانا نم لا 0 لونا ىوات ما ىف روكذملاو ةلاشل ماقهالا كالذو قباعح / ءاعدلا ىبا (تارم

 هدازهجاوخ هم .شاح قاك فن صااهلاقام نو 2 :نعمجاىلوالاوبو ٠ غلام الع تنا كاك كا ُك هزنعس اوزما نارا“



 لاعت هللا لاق © نانملا لود , نامر> رز ةديدشلا ىا ( ىعلا ) ىذلهو هزرش ىا (.رفكلا ةلاغو.)

 ل هح رفل نينثا ةليل 0 درا 1 هماهبا ردن نم سل هنأ بهلىبا نع ءاحامو نيرفاكلا ىلع ام4* رح هللانا

 مهذع ففخالو اونوعث مماع ىذشال منهج ران مهل اورفك نذلاو *ىلاعت هللا لاق

 بلا هيلع هتدالون ةريشن ةيراج ه2 م6 زز- قتعا ثيح نينثالاةلا بهلىبا باذع فية اماو +روقك

 ففخيالو هلو5 ىفانالف

 الو هانعم نال وا مهاع

 اهباذع نع مهضع عقرب

 قراتفلا لعمرك 3 6

 الو ئراكلا هلادحر

 اباقحا اهيف نيثالىف ةلالد

 هنال اهم مهجورخ ىلع

 هقع بقح ىطه

 ىنلانع ىورو * رخآ
 لديتلاق هنا مالسلا هيلع

 ةعاسىف نيرفاكلا دواج

 هتك اكلك هارعأ هئام

 اودوع مهل لي رانلا

 هركذ اوناك اي نودوعيف

 هاج ل ءداز ا

 ناعالا ب ؛سوزن ىواضيبلا

 ربدتلاو«ل.ءألاو رظنلا

 ثاناالإ اى ر ركلاو

 ىرابلا دوج و ىلعةلادلا

 هفاصت | ىلع (و ىلاعت

 أ ( ناحل فاض واب
 لامكلاو هباهءايق
 لاجلا تافسد عومجت

 تافصو ةج رلاود وملاك
 ( ناصقنلا تافص نع ) هسدقت ىا ( ههزنت ١ ىلع (و ) ةظعلاوةزعلاك لالجلا

 ىزي كاذك اهباذع نه

 | باذسلا 00111022 نام رس ىرظعلا وط هتدسفمىا يرفكلا ةلئاقو » |
 | ردكلا نال هنقلا"لَبها عيج عاججاو ةيعطقلا صوصنااب  ناريالا ىف دب والا

 ا ديبأتلاو دولكلا ىهو ةبوقعلاف ةياذ نوكي ام ىزوجف ةياناىف ةياغ ناك اذا
 | ىدبالاءازجق ادبا رفكلا ىلع ناكلا دباب ولنا هتينىفناك هنالوااهلثمةئيسةئيس ءازجف

 َ مهو ع 000 ءا ك6 كا 0-0-2 0 مادو 7 ءأ زح 2

 ا دئاعلا رتاكتوه امنا ا نم 5 دضعلا حرش عقوامودكالا كا

 ا امالك هنوكلو جالا تلال ةعيسو تبسح ىلع هندى دهتم ىذلااماو

 | ىلازغلا وحن ىلا دنا ناو ةيوبنلا ثيداحالاب ةدكؤملا ةيعطقلا صوصنلا ةلباقمىف

 | روما بيئرتب فرعملا # رظنلا 8 ىمكملا رفكلا ةلءاقمىف *« ناممالاببسو ©

 دصقلاوالوالا 0 زحوا فاكللا ىلع بجاو ١١ ل اوا وهو لوه2 اىلا ىدأتلل ةمواعم

 | ربدتلاو ركفتلا وحب رمسف ناو ريسفت فاطعق رظنلا نعم ه«ل.ءأتلا وي ماك هيلا

 ا تامالعلا نال عم سياواةلدالاب لوأماما تامالعلاب ريسفتلاو ةلدالا# تايالا فو

 ا ةلالدلا نم ردابتملاذإ «ةلادلاةفهلوق هديؤيو قيقحت ىناهرب ماقملاو ةرامالاك ةينظ

 | قيرط ىلع « ىرابلا دوجو ىلع  رخآ 'ىثب علا هب لعلا نم مزليام ةقلطملا
 ا َ دوج وىلءامي) وا هناكماوا ملاعلا ثوده لد الك رولا ر 0 نملالدتسالا

 | فالتخا هتايآ نمو ره او سك“ مثلاو راهن لاو لالا هنابآ ع نمو ىل اعت هللا لاقأك هن دوم

 أ ةدارالاو ةردقلاك «لامكلا فاص وايإل ىلاعن« هفاصنا إف كلذ ريغو مكتاولاوم ىلا

 أ «تافص نع هلو ود ربت ده زتتوو ىلع 6 هه لالالا دو 5 علا 7
1 

 َ ةلادلاتايآلاىف لمأتلا ه« وه صامف ررقملاتاهزنملا عيجج ىفاك «ناصق. لاو» تاعس

 أ ناعالاببس وف تاز رمعملا ىهو# بو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمت هون ىلع

 | تل لع تامنا 0 2 نع ىلا عقلا مداها املا نقيس و

 ظ ا ىلتعلا» نامالا ىا < و 2 عر 0

 7” مما
 و سو هيلع هللاىلد د#ث ةوبن ىلع ) ةلادلا تايآلا ىف لمأتلا ( و ) ادبا ىلاعت هب موقبام صقن ألف

 ا( والو ةلاسر ةوبنل ( راكتالاو ) هللاب ( رفكلا ىلع تام نا.) ادا اهنم هلقارفال ناو 6 رانلا ىف ديأتلا
 أراحاو ارقتسم اريخ لزن اهلخد نم ىتلا 6 رارقلا راد ةنملا لوخد ءاحرو ) ملسسو هيلع ىلاعت هللاىلص
 1 'كيذك رفكلا هتا لباقت ( ىمظعلا هتدئافو ) رظلا ىلع نافوطعم ءاحرو نقينو هلوقو اليق»
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 روكذملالباق٠ هربع(روزاا) ةنعل «لوخدلاب) رفظلاىا «زوفلاو) افنآ (روك ذملا رانلا فديبأتلا نم ةاحيلاو

 هلوقوهو لعافلا ىلع هلاماقهامدق و يممتلل لوءفملافذحو اندادعتساب قلي لاك لك ىا © مكاباو هللا انقزرو ) اَنثَفَ

 باوصلاب [ءاىلاعت هللا وباذعلا نه ةاحتلل روفغلاو ةنلابةنلل مركلا ةبسانمل نيةصولاب ءاحو «روذغلا ميركلا وههنا)

 هللا لوس ردعب ثدحموه ىذلا داقتعالاىا ةياب ةفاضالاو (ةعدبلاداقتعا) ةعمذلا قالخالا نم (سداسلاو)

 الثا هبيقع ركذممو هرخاهنكلو رفكلاالا هتوذسيل ةقا هذهو هباعصاو هيلعوهاد فل سس و هيلع ىلاعت هللا لص

 اهنسحسال هيلع اهيلا لاما!( ى وهلا عابنا هبيسو) هدازدجاوخ ه4 مو ي#*- ةيشاح ىفاك هبابسا نيدو هليب لصفلا عَقْ

 (لقعلا ىلع داقعالاو)

 فيعض هلاذ ىف وهو

 ماكحالا عيرسشت ىبعةردقال

 هتوقل عرسشلل كلذ ل

 بتاممالاو 2( هلتلاز>و

 هيف نامالا كاوف ىف 6 رونزلا لوخدلاب زوفلاو روكذملا دجأتلا نم ءالإ

 ذذلتلا و هنارين نم ةاحتلا © ىكاباو هللاانقزر ةياهااىلع ةيلككلا مدقت ةاعارم

 هي م ركلاوه هنا ميمجتلل لوعقملا فذحو اندادعتساب قيلي لاكلك ىاليق هنانجىف

 «سداسلاو# ةنطلا نعةمذاملاهدابع بوثذرفغي ه#روفغلا## مركو لضف بحاص

 عابنا هبي-_هوزإل ىوهاال ها داقتعاكق بس[إك # ةعدبلا داقتعا وي نيتسلا ةعمذلا نم

 عرش ةأماسهالد 5 ه6 لقعلا ىلع داقعالاو لي ةرامالا سفنلا ةوهشىا ه6 ىوهلا 1

 ىا ««ىأرلاب باجعالا وف ل_قعااب حجقلاو نا نيرصاقلا ةلزتمملاو ءامكتللاك ||

 ذاوا ىنعم واولا «دلقتلاو# رخآىلا بكتربالو هدنع فقولاو هنأر نيسحت

 هذه نيعب سيل تبيصملا دياقتذا بريصملا ريغ دهب نأ يش نكل لقتدم تمد لكلا

 هدنع فقو ىتح (ىأرلاب

 ىذرلا <« دكلتلاو )ب

 اماف ) هلها نم هعدتبل

 بيسلاوهو(ىوهلا عابتا
 ميءذلا قليلا اذهل لوالا

 تافآنم عباسلا وهف )

 ماعدا ىذلا © تاقلا

 مالسلا هيلع لاق ءاضعالا
 ةغضم دسهلاىف ناالا

 دا ملص تيلص اذا

 نسف كدنف' اذاو هلك
 باقلا ىهوالا هلك دسملا

 ىرعشالاوا ىدبرتاملا عايتااماةنسلا لها نا لكشب نكلهسفنىف ةءاساهإ ناك ناو: دفآآلا

 هذه ىلع مهفافتا مزليفامهل نيداقم صاوخواو انراصعاىف مهلك نوكينا مزليف

 ةقفاوم مهتلدا نكل مهسفنا دذع نم نولدتسم مهلك لانا الا ةعيتشلا ةعدبلا

 مهرطاخىف امهتلدا خودسر دعب مث مهلاح ءادتا ىف اكل نوداقم مهناوا امهتلدال

 ةلدا ةفرعمنا لا_ةبنا دعببالو نيلدتسماوراسص اهتياغ مهنافععم اهانا مهلوبقو

 ةعدبلا لها صاوملن نالوالا ناببسلامث بابلا اذهىف ديلقنتال لالدتسا ريغلا
 قليلا «وهف# ليصفتل ءافلا «ىوهلا عايئااماف## مهيدلقملل ثلاثلاو مهيدهتحمو

 3 : هللاىبص هتداهشب ءاضعالا هعبت ىذلا «بلقلا تاف آنم» نيتسلا نم # عباسلا

 00 ن0 ملص تملصاذا ةغضم دسملا فناالا سودهيلع ىلاعت
 ا وول طوع رابخالاو تاب الاب ىزوهلا ةيموهذم تابثا دارامث «ريشاك تلقلاىهوألا هلل دما

 هيورلا راخالاوتمركلا هلالاق# دقف تايآآلااما اهساساو ةيعرستلا ةلدالا داضاام# نذل
 ل و وع وايمنا ةهارك «اولدعتناإب اهنم ذاتسيامو اهناوهشو ىناسفنلا ليملا وهلا

 ا ِ ءاكنلا 5 هني ف 95 7 3

 ا 00 | 1 0 ةأف ةلادعلا نم اولد_عت نا لودعلا نم امهريغو ةدوملاو ةبارقلل قحلانع

 وعب ءاو ا
 ةهارك ىا ( اولدعت نا ) متدهشاو متلعام ىلع اودهشا «ىف 1؟ ةشبرب) نكلو م اوهب اودهشنال ىا (ىوهلا
 قطلاوه اع ةداهشلا اوذرحن نا ىا + اوولت ناو + لودعلا نم امريغو ةدوملاو ةبارقال قا نع اوليمت نا

 اوضرعت وا قحلا اوفرحت ناب ىا ماكعلل اباطخ نوكي نا زوحو اهوفكتش ةداهشلان ع« اوضرعت وا * هولطبلا
 ةداهشلا ىف فيرحتلاب املام ىا * اريبخ نواهعث ا: ناك هللاناف * مكطلا ىف رخالا:ىلا اوليتزو:نيمصللا دحأ لا
 تناك نم ىلع هتداهش مقتلف رخآآلا مويلاو هللاب نءؤي ناك نه مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هب مكيزاجف مكملاو
 ةروسىف ىلاعتهللالاقو نو.علاريسفتىفاك ثيدملا هدؤياو هيلع وهو دحج الف رخآلامويلاو هللابنهؤب ناكنمو



 سانلا ربديل + ضرالاىف + ةفالخاذ ىا « ةفيلخ كاكعجانا دواداب + مال_بلاو ةالصلاهلع دوادل اياطخ ص

 رخاطبسىف كلملاو طبسىف ةوبنلا هلبقناكو هبة نيذلا ءافلخلا ماقم ميقا هنال ةفالملاب تربع امناو ةو.كلاوهو يدصب و

 ' ريغبىضتقتت كسفن ىوهىا (ىوهلاعبتنال و ) قحاب سانلا نيب مكحاف«لاقو مالسلاهيلع دوادل ىلاعتهللا اهثاطعاف

 /باسحلاموبباوسنامب ديدش باذع مهاهللاليبسنع نولضي نيذلانا هللانبدىا (ليبسنعإل ىوهلا (كلضيف) لدع
 ' لئاقنملجورع هللالاقو نويعلاريسفتىفاك باذع هلوشب وا هنايسنب قاعتم باس ا مونوةمايقلا مويل لمعلا اوكرت امىا

 ناف) تاوهشلا عابتاك ىد رمل( ىوهلا نعسفنلا ىهن وإلي رىدينييمايقلا ىاهبر ماق«فاخ نماما و) تاعزانلاة روس ىف
 هاخا ل ثق ىبا ص هناف ريمعن بعصمو ريع 46[ ٠٠٠١ نبرب نعىباىفنايالاتلزت هلرارةلارادىا (ىوأملاىه ةنطا

 اال ا اا د ا اولا ]7 هلال وسر قدح عواذه

 هعابتا لعجإك لدءلا دوجول ةلع ىوهلا عابتا مدع ىلاعت هللا لع ىهنال سو هيلع ىلاعت هللا لص

 37 وكحللا ف سفنلا ىوهتام «ىوهلا عبتنالو# ىلا_هتهلوق ىف لالضاللاببس مائل ته يديوشتت

 . هللا ليبسنع #8 غيزلاو ةريملا ىف كءقوب # كلضيف 8نيدلارومانم اهريغو مل "0

 . هلعي هيرىدينيي هماقم # هبر ماقم فاخنماماو #9 ىلاعتهللالاقو مد ظ ةيئاجاةروس ىف ىلاعتلاقو

 ةوودبلا مخادع هيلاليملاىا ىوهلانع سفنلا ىهنو #9 داعملاو ادبملاب | ههلا ذا نم دي تيارفإ 2(

 ا 0 تالة شن نان وف هنانم رابتخالل ىوهلا بح ىلع لوبجت نانالا | 2و عاطا نإ هوه
 0 5 : يد ناب (هاو

 ةيداع ةلع اهاوه كرب سفتلاةفلاذع هللا لعج فيك رظناف ىوأم اهاوس هلسيأ | دوص عسيالو هند هيلع

 لاق +ةدايعلا سار سفنلا ةفلا تناك اذهلو ةنملا ىلع هماق» ردقل ايعرش ايمو ٠ ماهفتسالا اليلدرمصس الو

 ةفلاخلاف ويسب سفنلا يذ اولاقف مالسالانع مياشملالئدقو ةيريشقلا ةلاسرلاىف || ودام مهند ناذ يمتلا
: 

 ِح 0
 - "ههه موجوعة وس جسم وبوس ١" جي عرسسو رودرا” رج سس حج

 نالاقو اهتاوهش كرت اهتفلاحو ىوهلاو سفتلاةفلاخم ةباصالاةمالعو ركفلا || ارخ اوأر اذاو ارخ
 ىرحن سقتنلاف بدالا ةمزالم .رومأم دبعلاو بدالاءوسىلع ةلوب<# سفنلا ءاطع || اك لوالا اوكرت نسحا

 وهف اهنانعقلطا نف ةبلاطملا وسنع هدهجي اهدرب دبعلاو ةفلاخلا 00 اهعبطب || هناك تلا لاو ةيصقلا ىف
 « ههلا ظ لعج « ذا نمتيأرفأ 8 ىلاعت هللالاقو اهداسفىف اهعم اهكيرش فارعالا ةروس-ىىلاعتو

 ||  ععسال هيد هيلعىبو هعاطاناب هسفن ءاوهتامالادبعيال ثيحب « ءاوه وف هدوب«. || ءاروعاب نب ماب قحفف
 || ءاضرتساو ايندلا راثاىف « ءاوه عبتاو 9 ىلاعت هللا لاقو اليلد رصبالو دج ارقا ىا *مهيلع لتاو +

 ةسملناىف لثمىهىتلا هتفصف # هلثف 8 رذنلاو تايآلا ىضتقمنع ضرعاوهموق ا دوهيلا ىلع

 000 000 راداشو ءتك ليثمو لثمو لثم كاتي ريظنلا لضالا ىف وهو || ىذلا ان قاثيلا ركذي
 ظفوح كاذلو ةبارغ هيفامالا برضيالو هدرو“ ل للا راشلا وقل | نءهربخ ىأ 00 هانين |

 ةبارغ اهيفو راش م هفضرو رد شمول لكل 00 مث رييغتلا نم هيلع ْ 0 ا
 1 د اه ل ل د م ححمم - ءافع نء ءاروعاب نب ماب

 '((لثك) ءهؤاءدبلقناف ةوعدلا باسم ناكو مالسلا هلع ىسوم ىلءامدىذلا وهليق نيناعنكلا نم لي ارسسا ىنب

 هلعب عفتني ل ىنعياه داج نم ةيملا ج رك اك رفكب تاي آلا ن*ىا *«اهنم+ج رخىا« ل سناؤ+ هردص ىلع هناسل لاطتسا و هيلع

 ىدهلاقيرطنع نيلاضلاىا + نيواغلا نمناكف+ هرغوهنيرقو هلاعبات نما راصفىا *ناطيشلا هعماف + اهدلج ة يللاك

 ًانئشولو « ملاعلاكاذناش ىف ىلاعت هللالاق مث هيلعلاب و ههلخنالن ولعئام نولمنالنيذلا ءالعا ىلع ةيادشا ديالا هذهليق

 اهنمملسفي لو ناميالادعب تايآآلاب هلع لمعلا مزل ول ىئعي ءالعلا نم راربالا لزانمىفءانتنثا وتايآآلاب ءانهظعأ ىا + اهبءانعفرل

 ةالخالاو .ةئدلاايدلاىا غئضرالاىلا + هبلقنآمطاو'نكسىا *دلخا هنكلو * ةرخآلاو اندلاىف هتجرد هانعفرل
 ملاعلا كلذ ةفصف ىا (هلثف) ىلاعت هللا ءاضر كرتو اهب ءاضرلاب هسفن ىوهىا (ها وهعباو) ماودلاو ةماقالاوه

 رح ابا هي قيس ةتجش 2 ١

 جوع



 ب سرس روحا يصر مجسم محي
0 

 لطيىا (ثهلي) هدرطتنا ىا (هيلع لم نا) هردقل اطخو هلاريقح هب هبش بلكلاة صك ىا (سبلكلا لثك (

 1 هائعمو لالا ىلع بصأ ةيطرمقلا ةل+ا لحمو اضيا هناسأ لطن هد رات م نا 6 (ثهلي هكرتوا) هق نم هناك

 لاح لكاف ثهلي هلاف بلكلا ىوس شطعوا بعتنم ثولي ناويح لكل بق نيلاخلا ىف انهال لذلا متاد اليلذ بلكلا

 سابعنا هرك ذام ىلع هتصق ون ويعلا ريسفت فاكهظعت موا ه:ةظعولاذ هنال هب هش ملاعلا كلذ ىنعي ةدشلاو ةحارلا نم

 ماشلا ضرانه ناعنك ىنب ضرالزنو نيرابملا برح دصقامل مالسلا هيلع ىموهنا ,هريغو ىدسلاو قاحسان او

 نم انجرُ ءاجدق هلاو ةريثك دونج هعمو دددح لجر ىسوهنا اولاقف مظعالا هللامسا ءدنعناكو ماعلسب موقىنا

 ' نينمؤااو ةكئالملا هعمو هللا ىن مكلي ولاقف انع ,هدرب نا هللا عداو جرخاف ةوعدلا باحم لجر تناو ائدالب

 راسالف ءالسلا هيلع :ىئب وم ركسع ىلد علطي لبجىلا اهجوتم هلاثاثا بكرف هيلع اوملاو هوعجارف هيلع وعدا فيك

 كحبو تلاقذ هيلع ةج تملكتف مالكلاب اهل هللا نذاف اهبرمضف ه6 11 ]ف- اهنع لزنف ههتضير ريثكريغ اهيلع

 يرئالا فب هذت نبا علباي

 نع قدر ىئناما ةكئالملا
 ىلع ءاقبلاو ظعولاب رثآتلا مدعىفوا هلاوحا سخاىف هئفصك ه«بلكلا لثك

 مضلاب ةثهالا و عنك ثها نم 6 ثهلي# هدرطتو هرجزتىا * هيلع لمحت نا# ةلالضلا

 6 تهلي لي ةلعفلا هذه نعرجزال و هءلع لج ريغنم « هكرتوا ف سوماقلا ىفاشطعلا

 هناف بلكلاىوس شطعوا بغلنم ثهلي ناويح لك ليقلاح لكىلع ثهلي وهف
 ىا هسفن ضرغىلع ثهاي هاوه. عتم اذكو ةدشلاو ةحارلا نم لاح لكف ثهلي

 ىلا بهذا اذه ىتهج

 وعدب نينمؤملاو هللا ىف

 ىلا هناسلدب هللا هفرصصالا
 اههريغىلاالو متاصنلاو ظعولا ىلا تفتليالو لجاعلا ظااىلاو ايندلا ىلا شطعت
 هموقل وعد.الو هموق 3 1 2
 3 / تععمدقو ءاروعابز لعبوا لاك ىبانب ةيماوا نع ءالع دحاوه ليق

 هناسأ هللاف سصالا ريك 2 1 9 1

 لافف (لياعنا ىف لا

 عنصتام ىردنا مابايهموق

 لاقف مالسلا هيلع ىسد وم ىلع وعدنا هلا هموقنا ىورو اس رقهلا وا ضعب

 ريثلاب [وايسوتاو اع ةلاوصعو او كيتا هك ال هنو هللامماكىلع وعدا فيك

 هلءسق هنثلا ىف دع ىدوم قف هيلعامد ىدح هع ىوهوىملا لاق اوءعفشتساو

 هتقرعم هنع بلسف دءالاىلا لالضلا رحىف هعقواف دورطملا بلكلا ةلزنء ىلاعت هللا

 حاهتملاىف لاقو هطخ*نم هللابذ وعن ملاعلا عناص ىنىف اباتك فنصنم لوا ناكف

 لاق انئيلعو مهل وعد اما

 *ىث اذه كالماالام اذهف
 غلدناو هيلع هللابلغدق

 هردص ىلع عقوف هلاسأ

 نآلا بهذ دق مهالاقف

 ريصق رمءااوريطخ ىمالاناف هذتق ةصاخ ءاطعلاب لعفبام اي'دلا بح موش .رظناف

 0 ضرغ 3 هاوه عجاو 2 ىلاعت هللالاقو ريصإ دقانلاو ريصقل لءعلاىفو

 هانئام لك هسفن هلاهثال اك الهو امايض «اطرذ ءسما ناكو 9 .ةلجاعلا هنوهش نم
 5و الا :

 0 و قابلا تاستك ال اه]تكيظعا نقلا تاقوالابءانقلاو اهتال وس ل ا
 كبل نرسل الا

 تفقوو ه.نانالاتماق ,هركسع نام الف لتاقم لاقو*+ ليزنتلا ملاعم ريسفتىف هليصفت ماو لاتحاو مكاركماسف 1
 )م

 نوعدتل لاقةف كالملا ريخاف عج رف ىّدمانا :ىنءنمدق ىجاما رانا دعت و هر اوما نأ ىبرضتمل تلاف اهبرضف

 هيلع ىئامد ععماف ىلع هنامد تءعس املكف لاق ماب ءامد.لاق هيتلاىف انعقو بنذىاب براب ىسوءلاقف هنامدب هيتلاف

 هرد_ص نه تحج رذف اهنم وسو هقرعملا هنم هللا عزنف ناعالاو مظعالا مسالا عزتي نا هيلع مالسلا هيلع ىسوم امدف 5

 ىلاعتهّللا بص هيبنل اباطخ ىلاعت هّللالاقو ىوغبلا مامالل ملاعملا ريسفتىف اذك اه. سنا هلوق ثالذف ءاضمب ةمام ٠
 نالذإناب ديحوتلاو نارقلا نعىا «ان رك ذنعهبلق انلفغا نم مهدرط ىفىأ «عطنالو) فهكلا ةروسى[هوهيلع

 ءاروقمللاذبان هلال طيرفتلاىفدمملا ةزوامو افارسساىا (اطرف هصاناكو) هاهتشم لينو رفكلاىف (ءاوه عناو)

 مههم ئسفل ريبصاْنا تكارفأ نك ىتماىف لمح ىذلا هيدا سو ديا هللا ىبص ىنلالاق هب الاءذه نتمل زن لف ءرهاط



 1 لاو هلذخ وهلضاىا الضان 2 دشرينا رده نفوىا (ىدهبنفإ) نعا مك ( (ءريغب ) ناثوالا ةدابعب
 : م

 | ةروسىف ىلاعت هللا ناقو + نويعلا ريسفن فاذك  باذعلا نم نيعئامىا نب صان ند مهلامو) ق.فوتلابهن

 ماهفتسا (لضانمو) راكت الل

 ىدهبال هللانارإ هباق ىلع

 ىنعي ©« نيملاظلا موقلا

 ىلعنيت اثلاموقلا فطايال

 ىلا مهدش ريال ىنعي ل

 ا 9 نيد

 رازبلا (جرخ و )نويعلا
 «ز) هلودب هلزوهرملا

 هنع هللا ىذر سنان عزل

 هياع ىلاعتدّنلا ىبص ىننلا نع
 تار لاف لا او
 ثالث هلوا ( ليوط
 تاععردتالثوتاراقك

 ثالثو تام تالثو

 تاراف.كلااماف +تاكلهه

 ىلع ءوضولا غابساف

 ةربس عج ىه تاريسلا

 راظتناو دربلا ةددىهو

 لقتو ةالصلادعب ةالصلا

 اماو+تاعاجلا ىلا مادقالا

 ماعطلا ماعطاف تاحردلا

 ةالصلاو مالسلا ءاشفاو

 اما و *مايئسانلاو ليللاب
 بضغلا ىف لدعلافتايحجملا
 0 د_صقلاو ىضرلاو

 هللاةيشخو ىنغلاو رقفلا

 ةنالعلاو سدلاىف ىلاعت

 ىلإ ( تاتش م19
 (عذ) ايورخا اك اله

 ليقو هدشاليقو ل ىا

 ه سفنلا ىلاعت هللا هجر لع نال لاق كالهلاو عام .ضلا ىلا تدع 000 أ

 ملا نأ ىف /

 ْ ويطم الوذحمىا هللا نم ىده ريغ ا كهلوه عمان 3 99 لضادحا الى عا

 ةاعادلا ى

 كك ا اة[ وسالا فانصات ةمهتملا ىوهال ةعبتملا ءادعالل ةنيعملا ثالاهملا ىلا

 ”ىرءاامولوَش 00000 ميركلان: مركلاو هسفننع اح

 قسفلاوا رفكلاب « اولط نذلا عبنالب 98 ءوسلاب ةرامال س

 لهجوم #4 لعريغب 8 ةلجاعلا مهظوظحيىف مهسوفن تايضاق» :# مهءاودا و

 الضفةلالضلاىف هلئواسمالو # ءاوه عبنا نع وف الالض ثكا»# لضانمو ©

 مظعا سفنلان ال سفنلا نع جوملا ىم:#لا ةمعتلا ىناتسمملا ركب ىبانع +ةقبسلا نع
 ىوهلاو سفنلا ةفلاح لثم ءىثب هللادبعام لهسنعو «ىلاعت هللا نبب و كنيب تاباح

 ىهتشا تنكو ةنس نيعبرا فقس تح تبام لاق هنا نابيشنبا هاربا نع ىكح+

 ا الخ هلق رراوق تيأرف تجر تلوانات ندع "ىلا لج انقوف قفتملو اسدع

 دنعف ناطلسلا ماب ىلعفنا مهوتب راخلاو تيدافرج اضيا ناندلا هذهو رج ليقف

 نح#كلاىف نحرطو ةيشخ ىتئام ىنبرضف نولوط نئاىلا ىنلج- ىلا هتفرعم

 ةعبشب تلعف شيا لاقىلع هرصب عقو الف ىبرغملا هللادبع ونا ىلعفش ةدم دعبف

 ةنسنيثالث ىبلاطتىسفننا ىرسلانءو ءاناخحم تون لاقف

 ايشىخلبأ| فسو:ن. ماصعهجولبقو اهت عطا انا كرا
 ىرع هدرىفو هنعو ىلذ هذخاىفتدجو لاق هتلبق مل هلليقف هلبقف مصالامتاخىلا

 هللا ىذر## سنانع وي رازيلا # ز### جرخو #9 ةيريشقلافليصفتلاو هلذو

 ىتتامو سدع همم

 سبدىف ةرزج

 وه 6 ليوط ثيدح رخآىف لاق هلا 0 هيلع ىلاعتهللا ىبص ىبنلا نعو# هنعىلاعت

 00 ثاللثو تارافكحصح ثالث وتاكل رج ثالث دو تاكاهم ثالث مالا هيلع هلوق

 أ ىوهوإل هل عبطب وهوا سانلا هعيطي## عاط« ف ل | م حاف ةاكلهمل ا اما تاحرد

 ءرلاباحعاووءاوءام لكف عتب هسفن وهوا هاوه هرما امل دحا 1 - 3

 || | ىلازغلا لاق و نايس عم الماك هسفن ةيؤر ىنعمي انسح هسفن دك 00

 ىث الف ىلاعت هللانم قيفوتلا نع بححت هنا بحملا تافآ نهو 1 ىلا هنم عرسا ”ىش

 | جارسنممك نيبراوللا سئعماي مالسلاو ةالصلا انين ىلعو هيلعىسع لاقئلالهلا
 | ءاضرلاوبضغا!ىفلدعلاف تايجتملاماو «بلا هدسفادباعنمكو عيرلا هتأفطا دق

 لأ راظتاف تارافكلااماو *ةينالعلاو رسلاىف هللاةيشخو ىبغلاو رقفلا ىف دصقااو

 ا مادقالا لقنو * دربلا كادشثىف تاربسلاىف ءوضولا غابساو ةالصاا دعب ةالصلا

 «ىلا) مومذلا محلا ةيئاطاىفون ودحلشملاءه كئاواف هسفن حش قوب نه و ىللاعت هللا لاق «عاطم ) ريغلا لام للا

 َ ذف6عبتمىودوهلوق اذكوىهتناب راقالاةةفنو رطفلا ةقدصو 915 صدالاو ةاكزلان ا ,-اوااو ضنا رفلا عنعام

 ,ازيلا هاوريلاعتهّللان ءال هن ءلمعالدت و روالامكلا نيعب اهاهتؤرىا (هسفنب 1 رملا تاحعاو) ىدهلا دض هن ال لولص



 وبا لاق» نه هه ئىث مل_سبال ناكناو هدياساو ةباععأا نم ةعاج نع ىوموهو اههريغو قيبلاو هلظفالاو |

 هللا ىذ دىلءنء) (امد )هلو هلزوءرملا ايندلا ىفانبا (جرخو) بيهزرلاو تيغرلاىف هرك ذاك نسح اهعومج“ :

 ىالوعفملا نعم ةيردص٠وا فوذحم دئاعلاو لوص ومام هي 5 لهم (فاخاامدشا نا مالسلا هيلع لاق هنا هنع ىلاعت

 ملوا هنو ع نم سادلا نيب ماللسلا ءاشفا و ماعطلا ءاعطاف تاح ردلا اماو تاما ا ىلا

 سانلا ةلفغ لاح لءالا فوجىف دحمتلاةالص «مايث سانلا وليالاب ةالصلاو *هفرعت

 راونالا قارشاو ةجرلاثيغ تالزنتو ءافصلاّتةوكالذو مونلا ةذاىف مهتارغتساو

 ةياورطسوالاىف ىتاربطال از و: سه ريغصلا عماجلاىف نايبلا اذه ىلع ثيدحلا اذه

 ىوانملالاقنكل ةرباغملا ةياورىلع رازبلا بيتررف امه:عىلاعت هللاىذررمع نبانع
 ةعيهل نا دفا تمهل لاق ريك انملا نم نازيملا ىف هدعو قعض هدنس قاتلا :

 ةعاج نع ىزرضواضبا قرا هاوز تيهدلاو كشررلا نو نا 00
 ضعب ىفولوقا+ءنسح اهعو#ي نكل لاقملا نع ديناسالادا رفا مست ملناو ةياععلا نم

 فشك رف ةثالثلا هذه ى ةنشاةئامعارإ اويدتخا لءالا كلل تا

 دنعف تالكشملا لالح ىتأي ىتح اوربصا ىلاعت هللالاقف ىبلاعت هللاىلا اوضرعف مهل

 لد لعزاف هذعو ىلع هلد هللا نم اويلط مو هيلع ىلاعت هللا ىبص هثعب

 ىندا وا نيسوق باق ماق٠ ىلا مالسلا هيلع لصونا ىلا جارعملا ىلا هب ىرساف

 ثيدحلا اذه نوعضمم باجاف اولأس ةدوعلا دعب مث جواام هدبع ىلا هيف جواف
 مالسلا هيلع لاقهلا هنعىلاعت هللا ىذ رىلع نع#هايندلاىبانبا «ايند ف ج رخو إف

 لوطو# سفنلا ظوظمل دايقنالا # ىوهلا عابتا ناتلصخ مكيلع فاخاام دشا نا

 ليم «لدعيهناف ىوهلا عابتا اماف 8توملا نا.سنو ءاقبلا لوط ةيلومأم «لمالا

 لعجي ىا «ببحي هناف لمالا لوطاماو وه ةقملا ةعيرمشلا# قلالي عابأ د نع كيو

 هللا ىذ ر# سوانب دادش نع ىذمرتلا #«تو»# رخو و» ةبوبحمةيايندلا كيلاو»

 ىا قجحالا فالخ## سيكلالاق سو هيلعىلاعت هللاىلص هللا لوس رناؤ# هنعىلاعت

 طابنتسا ةدوجىلع ةردقلابغارلانعو رومالا فق فرلا ليقو نطفلا ىذلا لقاعلا

 اهلذاو اهبساح سسفو رهتو بلغ * هسفنناد نم 8 ريخلا غولبيف ملصا 5

 ىواملا لاق ةدابعلا ىلع ماودب'نا ليقو اهءر صاوال ةيعطم هسفن لعج ىنعي

 نوديشو مهلاوقاو مهلاعفا ىلع مهسفنا نوبساحي انحاش» ناك ىبرعلا نبانع

 ارافغتسا قكا ناف مهرفد اورضخاو مه وفن اويساح ءاشعلا دع ناكاذاف رفدىف

 انكفرطاومللا بابلا اذهىف مهيلع اندزف نوماني مث اوركشف اركش ناو اورفغتساف

 اوك[ نآلو مكسفنا اوبساحهلوقل هيلعاهبساحنو هرتهذو انسوفن ه.ثدحامديقن

 ايندلاروما ةبقاع توملاف هبرنم رون ىلعريصيل هلوزن لبق «توملادعب الل عوو#
 تالفغلا و تاوهشلا هتبو اهنع ىع نم قجالاو ةبقاعلا رصصبا نم سيكلاف

 تاوهشلا نع اهفكي رف «اهاوه هسفن عبتا نء» روءالاف صقملا «زجاعلاو» |[
 1 ا حسا جا سايس #2 اج ١ خس س2 سا صج تا نا سس ع همس عسا. ص سم اح حس محم حس حصص ع + حم سجس جاسم ل حصص سس ١

 (ناتلصخ ركيلع) فو

 (ىوهلا عاما ) ناتلط6

 هل وقم لا فاض ردصم

 لوطو )ف وذ لعافلاو
 هلوصح ىف عمطلام(لمالا

 ةم حابصملا ف كودو
 ناف عمطلاو ءاجرلا نيب

 لصح ال نا فا دقءاحرلا

 ىنعم لمعتسياذلو هلومأم

 راع ل وق "نافذ فودلا
 لمالا لا_,ءتسا لمعتسا

 عمطلا ىو لمعتساالاو

 كالذللعو بهاوملا فاك

 ىوهلا عابتااماف) هلوشب
 (لدعي) هعابتاىا (هناف

 (قحلان ع كبل ليعىا

 لوط كلو كلذ ب وزطملا
 كيلا بح هلاف لمالا

 لكسأر اهحو «ايندلا
 ىذمزرلا(ج رخو )هئيطخ

 (ت) هلوش .هلزوهرملا
 دمعلا متفإ (رادشنعإل

 ىلوالا ةلم#لا ددشتو

 نوكسفمح#“) (سوانإل

 هللا ىذ رت ةلم4* هرخاو

 1 نا اع لات
 مو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىزلاىا ( سيكلا لق
 لءاكلا نطفلاو لقاعلا
 بلغىا ( هسفن ناد نم )

 (رجاعلاو) حلاصلا لحوعلاب الذل لودهعماو ةنطاوهو (توالا دعبامل لعو) ندلاباهدقو اهلذاو اهرهقو ةينقلا

 اهتايهتشم ىا ( اهاوه ) ةعبات اهلعج يا ( هفن ) ةيقوقلا نوكسب 6( عببأ نه ) لقعلا فيرا قدالا ىأ



١ | 

 ]اعتدنا لاةذقو راجفلا لبع هلبععم راربالا لزانمىا (هللا ىلع متو اهبابسا بترتو ناطلسنءاجم هللال زئاامىاا
 . و *ىربفوس 4ع ناو ىعسامالا ناشدت سياناو ىلا عت هللا لاق و نين ا نم بي رةهللاةج رنا نيبملاهباتك ىف

 :ألرزنل ليا ربجلاقو انفلخامان مدا 0 العام 1ك و ةنلع اجاب ىلع 8 00 دا نب كلامزع فاثكلا

 هل انههوهب ىزجن كنافتُت شع م هللا ىلص
 1 النام 5 درا ىمأاو هي د 1 58 قارقلان ا مث راهز ,الا عماج ىبات ىف اه: ةعدوا

 هلط ىاثلاو + ىداعلا

 لوالا ريظن .هلصحت الن

 عرز دعب عارزلا بلط
 بلط:ىائلاريظنو اردن
 ىلع رّوعاو 6 مل 5

 تابناىلع ةيهلالا ةردقلا

 عرز ريغ نم بوبملا

 آذه هلاث نم نا امكف
 نم 0 هيفس امدلاىف

 د رحاالا ىف هلم هاق
 ةداعلاى رجا ىلاعتهللانال

 اهبابساب تابيسملا طبر
 دطاضلا الاعألا لجو
 لاقفةنملا لوخد بيس
 اهوعروا ىتلاةنخلاكلتو

 اذ نواب مناك ام

 © ىوهلاف ) بهاوملا ىف
 هيوه ردصم )) روصقم

 نءاما(لع بابن» هاو
 طو ة سلا ىءبث ب رمض باب
 هنمو ىوهلا هرد صف

 ءاهتشاوهبحاىا )ب واهلا

 اها نم (عبطلاب سفنلاو

 ل احمل" منك رلا

 ىا © ةلايم ) ةعبرالا

 سشلا ىلا ] للا .ةريثك

 هللا لاقأك (ءوسلاب ةراما

 نأسا) ىرصلااىريدوبلاديعس نبدي برعلاناسلبدالاةج مامهلامامالا لاقو فسودو الز نع ةياكح ىلاعت

 ثلاو سفنلا ما لثمال ىنءملاف «مهتاف مدنا كاضحم امهناو +امهصعاوناطيشلاوسفنلا فاخو +هتديصتىف

 كاو ردغلا ىلا امهبسناف عصا ضءكسا ناو نايصعلاب هكرادتف لاثتماكئم ردص ناف ةلهو لواب

 !ّ ىئيعلا دم هركذ اكرش هنحت نكي ملام ريح نا سمأي الف ركمو جاردتسا امهنم ثاذ نال ةنامللاو

 3 جفا «©ةلاحمال )ىريسفتلا فطعلا نه ©« كالهبو رز فاطعف كالهبىا (ىدرباهاوه عاباف) ىثعلاو راكالاب

 , ىنامالاةياورىف دازو ىوانملالاق هللا ىلع ىنم وي تاذللا وتام رحلا نعاهعنم لو

 رذتعيال و دعتسال هناوهش عابماو هتعاطىف هريصق عم ىنعي ةينما مج ءايلا ديدشت

 لاقءرافغتسالاو ةبوتلا كرتو رارصالاعم ةنملاو وفعلا هللاىلع ىن لب عجربالو

 نامالا مههلاام وقنا ن سلا لاق +هيهتشنام اهاطعافهسفن هيلع تبلغنم زجاعلا ىبطلا

 ىبرب نظلا نسحا ىتا ,ممدحا لوشو ةنسح 2 لسا يت 1 1

 00 ادرا مكب رمئتنظ ىذلا م كتظ كلذ نسملا لمعمل نظلا نسحاولهناف بذكو

 ىضش ىئمتاا ناف دومحن ءاجرلا 5 مومذم ىنَتلا ناري ادافادقو + نيرساحلاا نه
 لق الاخ لص« بو.ك<# بلقلا قيلعت هناف ءاحرلا فالك لسكلا ىلا هبحاصب

 ]لع بابنم ءاوع هيوه ردصم ىوهلاف# ىنَتلا نودلصا هلنوكي ءاحرلا ىلازغلا

 "ةداراو سثلاوا ريما ىف قشعلا رصقلاب ىوهلا سوماقلا ىفو# هاهتثاو هبحاىا
 اىومب سدكلاب ىوهو ءاوهالا عجلاو سفنلاوه رصقلاب وه حامصلاىفو سفنلا
 ًاهعبطو ةجراخلا عئاوملا نع تيلخاذا ىنعي 6# عبطلاب سفنلا وف بحا اذا ىوه

 للاعتهللاهب ىضرب الام ىهثتنم اهحاص رضيام # ءوسلاب ةراما ثلا ىلاةلايم

 هنلا تمه ازا ضعب نع جاهنملاىف ىلازغلا لاق + مكملا لئلدىلا ةراشاو سابتقا

 هباتكبوهتايا عيمجيو هلوسرب مثىلاعت هللاب اهيلا كح ةوهشل تثعبناو ةيصمع

 دايقنالاىطعتال رانلاوةنإلاو ةمايقلاو ربقلاو توملااهيلع ضرعتو فلسلا عيمجيو

 أه اوه عابتاف ب اهتوهش كرتتو نكست فيغر عنمب اهللبقتسا مث ةوهشلا كزتنالو
 ةنئبلا ىاربملا معفب #ةلاحمالإ» ةرخآآلاو ايندلاىف كلو ىدرلا نم هىدرب

 ا هتديصقىف ىريص وبلا لاقأك هيلا ليمتأم لك ةفلاخت ىلع مهتي لقاعلاف

 ١ « هتاف محصنلا كاضحم اههناو + امهصءاو ناطيشلاو سفنلافلاخو *

 :ةعزان لاق هناىفلباا قرانيدج-اهللاقي ضعب نع جاهنملاىفام رود. ىئغملااذهىلعو

 ْ |ونلابع رامال سفنلانا لوب ىلاعت هللانا هللاناص#“ تلقف وزغلاىلا جو راخاب ىسفن

 :اىلا لصتق ةدحولا سبح نم صالخا اهدارمتلق تاريملاب ىنصأت هذهو

 تداجاف دحا دف رعم ىلعال وادبان رمع اكلزئا الاهل تلقف قليل مارك اوةفلابةحارتسالاو

 ع
1 



 ثاحابملا تاوهشلاىفىوهلا عابتااماىا (اهيفاما وأل ما ريا ىلع -ه هيه زههح باقعلا بترث!( رهاظف تاحابملا ريغ فامإ]

 مث تباحاف ل:ةتف لكلا ىلعامدقم ودعلا لتاقا تلقف قدصا هللاتلقونظلا تا

 ناك تدش وكف اهل م4 ىباف ام ىهب براي ل مث لكلا تباحاف ءايشا تددع

 ىتالو.م ةفلا>؟و ىتاوهش عع تامه موب لك يلتف تنا دجا اي لوقت سفنلا

 ند را نا تلتق تلئاق نافإ'
 5غ اد>ح للا رظناف وز !| لا جرخا ملو تدع لاق افرشو 00 َّك نوكف؟

 لاقنمنسحا دقلو اهنومدعب ءايردرل ةكلبتلا ىلا اهسفن عاشبأ ىطرتا

 1 ةدحاو 00 انا

 + اناطش نيعيسنم ثيخا سفنلاف + اهلئاوغ نمأتال كسفنقوت *

 باقعلا نمهك الها وه ادرا#ر د وركملاوتامرل ا: نم تاحابملا ريغ فاما

 هي هنوكد عب ةهتاحابملاتاوهشلا ىف خاهيفاماو# ةعافشلانامرحقاقك“او باتعلاو ١

 ركّسلا نع ةلفغلاو با مثلا و ماعطل ىف عترلا نم مئاعلا تافص نمي ديمة فص 8 ىوهلا

 ةضوعب حانج لدعتال ىتح ةسيسملا # ةيدلا ايندلاىلا 9 اليم 6# انوكرو

 دازلا ريخ اهناف ىوقتلاك# ةرخ ًالادازو ةعاطلا نع الغاش الغش و 9 ىلاعتللإ دنع

 ىلع عجب تاحابملاب عبش اذا سفلانال تامرتملاكعونملا « روظحلا ىلا ضفم. ف
 ىلا دؤمو رورسشلاىلا # بذا ىنهع رمان م ديدشتلاب «# راجو # تاءون#لا

 اذهو هنع تعفدىا ةياج- هتج نم « ىج-و 8 نايصعلاو قسفلانم# روجفلا
 ثيدملاىفو ىج هتلعج ناكملا تيجاو برقيال روظىا لعفىلع ىج ”ىش'

 ىلا ةبسنلابكلذك تامرهلا ىفاك مارال حاعتلا نع لقن هلوسرو هللالا ىجالا

 هب تطاحاو ةئيس بسكح نم ىلب ىلاعت هلوةىف ىضاقلا لاق اك ضعب اهضعب

 .هلثم ةدواعمىلا هرحصعا هنعمل ملو ابنذ بنذا نم نا كلذ قيقحتو * هتكيطخ ١

 هباق عماجم ذخأتو بوثذلا هيلع ىلوتستىتح هنمربك اوهامباكتراوهيف كامحنالاو

 هعنع نااضغبم اهاوسةذلالنا ادقتعم اهاياان سم ىصاعملاىلا الئام هعبطب ريصيف

 1 نم * مال الا 8 اعجرم * ىوأمو 8 اهيف هني نا ايذكم اهنع

 را سفالاىوه بحاص «هبحاصو مثالا نم# ماث آلاو ©

 مؤالا نم « مبثا 98 سوماقلا نع لقناك نجام جرفلاو نطبلاثيبخىا # 'ىند
 رزنللا ةوهشك ىه ىتلا هنوهثىا # ةوهشلا ريزنخوه لب ليذر # مركلادض

 ديز ليبق نم ةيئاب ةفاضالاوا ءاملا نيجلك هبغملاىلا هبهبشملا ةفاضا لببق نموا

 « ناوهلا نون  ءالعلا ىا « اودشناو ليلذ دبعو عيطم مداخ و دعا

 ناوهلا ىوهلا لصصا ىا #* ةقورسم ىوهلا نم # ةراقملا و لذلا ىنعم

 عورصم ىا *« ىوه لك عيرصف #8 ناوهلاف تعضوو هنم نونلا تذخاف

 هلع بلغ نأ ةراقحو ةلذ عورص# 0 ناوه عيرص 2 سفنالا ىوه لك

 ريسا هلالو اركنتسمو |_صقتسم ريصيف ةلذلاو ناوهلا هيلع بلغي ىوهلا

 ددئعو قدعتلا دنع وه انما كلذ لفل "لاح لك ىلع ناسهم ريسالا ناك

 ىوهلاىا (هنوك دعبف)

 عئرلاوم (ةيي# ةفصإل

 ةلفغلا و بارسثلا وماعطلا ىف

 © انوكرو ) ركشلا نع

 اندلا ىلا ) امان اليم نا

 ىلا ( ةيدلا

 ةضوعب حانج هللادنع

 نع دعا دانس )

 ةرخ الا داز)نع(و)

 اناس فنلا نال (روظلا

 دْنَع مراحملا نا ل

 عوالاف الار ان ندا

 (يذاحو) اهنع اهلغش

 ذ_خالا ةوق بذا نم

 لعاف مسا راج ةحساىفو

 (رورششلا ىلا) رجا نم
 ىلادؤمو 0 ةيورخالا

 ربلا قالخ 6 رودفلا

 نمو )َ مارعل ىج-و 2

 نا كشوب ىلا لوح

 ىا (ىوأآمو) هيف عئرب

 «( مان الا ومال آلل» نكسم
 هبحاص و ) ىصاعملا مثا عج

 د لوزن )َ سدس

 هشر راغصل ( “ىد)

 ىدرىا ( ليذرميثا ١
 (ةوهثلا ريزتخوهلب)
 ةوهثشلاىلا ريزتملاةفاضا

 ةيشاطلاىفاك هيف اهتبلغل

 يي دو عاب مدا
 (اودشناو) هيلع اهيلغل

 ىوهلا ناوهل ءانعلا ىا

 وا

 (ناوهعيرص ىوه لك 2 مصف) هلا ىبعملا ءاقب لصالاو اطخو اظفا ةطقاس ىا (ةتورسمىوهلانمناوهلانوث)



 دهب (طن) هناي هف ع فيرش اخ (ىهو ةدهاجلا) تاوهشلل س مل لد ءهىأ (هلاقمو) ,لصالا 1 عرفالنال

 ١ ا[: واهقح امطعيو اهظحاعهنعث(تاقوالاموعىفاهاوه فالخ ىلع اهاجو تافولأملا نع س م1 ملقا وكشف

 لع ةطلاك سفنلاو | صفا ىربصلا ىريصوب ادعس ندع رعلاناسل بدالاةجح مامالا لاق 4. لع هللا هلهس نم م ىلع لهس

 | رانا سفنلا لثم ىتعللا +, + طن هل طفل ناو يت 1< عاضرلا بح «بابشلا غلب ؛ ىمصلا بش. * ىلع بش هلم عنا

 ةرصلا تانلتتلا لع
 راح زتالاوأ ,اهلامها لاح
 لثفم اهرجز داء اهنع

 اهتكرتنا عيضرلا لفطلا

 ىلغ ًاشني عاضرلا ىلع
 هتفو ريغ عض ريق هيح

 طالتخاب هجا نم دسفنو

 ناو ةيدرلا قالخالا

 ئدتلا نع هريفش ورطفت

 ذيذلب هسا تو ليحلاب

 مطفن . لهما ىلع ةمعطالا

 0 نإ يبل نق
 اها تادف
 نيلتكتو اهبحىلع اة

 نو ةنيفدلا تدخلا

 اهنع بيهزلاب اهترجز
 تادكالا لا اع رتو

 فرضت( رج رت هداج ورلأ

 هيلو نا رذاحو اهاوه

 مدل ىلونام ىوهلا نا
 عنملا ف رصلا 6( مصيوا

 ىلونورذحا ىنعم رذاحو
 1 كل ا
 ةطاقاقو اللا راكو
 هع< وو هل:ةديصلا ىعكاو

 عملاق تيه اذ هلع ىا
 سفنلا نوك تفرع اذا

 نع اهعئماف ماطفنل الباق

 صضاوةنا"رذخاو:اهآوه
 "؟ ذاكلالضالاب كيسي وا لاخلا ىف الهي ىل و سانافةرامالاحلاص ريغةل الضلا ىلا عاد هناف ال ةعذك ا ىلع ىوهلا

 ةريغص بلقب دق تاحابملا ىلع رارسدالا نا لاس أ"سفنلا ذذاتل هدرحت

 ىوهلا عابتا فالخىا 6# هلباقمو وف هباياثم ةنسححابملانوكيةديجلا ةينلابفالاو

 هيلع تداتءاامىا «تافول أملا نع ف اهعطق ىا# سفنلا طف ىهو ةدهادلا 0 هدضو

 تاقوالا موعىف ا هاوهفالخىلع اهلج و 8 ةيويندلا رومالانم هه تذلتساو

 0 يكل هبنو رجا ىذلا مهلام ىنعي دنا عجج ءايلا ديدشتب » دابعلا ةعاضب ىهف

 ايندلا نع هيلق ضرعملاىا دهاز مج هداهزلا لام سأ روف م ايندلاىريخ

 ا #« كالمو 9 اريقحو اليلذ اهلعدح * اهليلذنو سوفنلا حالص رادمو

 دعتستف حاورالا هن ىوقت ”ىث ةدهاجملا نال * حاورالا ةي ووقت #9 هب موقبام

 ةعيبطلا رادكانم # اهتيفصتو 8 حابشالا تاظ نع صلختلاب ةيسدقلا راونالل

 ىلاعت هللا لاق * لجو نع لاقل ىلاوا ةيسدقلا راونالاو ةئوهاللا تافثاكملاىلا

 ةدهاجملاب هرهاظ نيز نم قاقدلا ىلع ىبانع + انلس مهنبدهنل انيف اودهاح نيذلاو

 ىغلبما وغابت نا لبقا و دج تابشلا رة ءمايىرسسلا نعو +ةدهاشملابه ربا رس ىلاعت هللا نسح

 ةذهاحلاو ةدابعلا ف بابشلا نمدحا هقيال ناكدقو ترصقاك اورصقت و اوذءضتف

 مههاربانعو +ةرورضلادنءالا اكتبال وةبلغلادنعالا مانيالو ةقافلاب الا 1

 ةمعنلا باب قلغي تابقعتس زوج ىتحنيمللا_صلاةجرد لجرلا لان نل مهدانبا

 دهللاباب محفلو ةحارلاباب قلغي لزلا باب محفنو زعلاباب قلغي ةدشلاباب محفيو
 لمالا باب قلغي رقفلاباب مفي »و ىنغلا باب قلغت رهسلاٍباب حف و مواكب قلح

 عانتماو 'تاوهشلاىف كاملا نيتفص سفنال نأ لعاو * ككل دادعتسالا باب محفلو

 دنعتن رحاذاو ىوقتلام الب ايصكت بحي ىوهلاب وكر دنع تحج اذاف تاءاطلان 5

 دصق ولاعالاةفونىف ماوعلاده> وىوهلا فالخط وسب اهقوسب حب تاقفاوملابما ءقلا

 عيجج نا ىلابف ةجاذك اذك تح لاقضء؛نعو +*لاو>الا ةيفصت ىلا صاوملاا

 ىلع كالذلقثف ءام ةرجاهلتسا ناامو» ىنتلثس ىندلا ونا كلذ و ىظ<# بوم كلذ

 ىسفن تناكولذا ىمفنل فرشو ظل تناك تاخلا ىفىمفن ةعواطمنا تلعف ىس
 صالاناوه ةحارلا لضفلا نب دم نعو+ عرسشلا ق> وهاماهيلع بعص ملص ولخ ىلع

 ةداعلاة مزالمو مارإا لكاىا ةعيبطلا مقس ثالثنمةف الا ضعب نع و سفنلا ىتاما نم

 3 .لاملا نم ةعطقةدح ولا رسمك «(ةعاضب) ةدهاجملاىا (ىهف) ةديصقلا ىلع هحرش ىف ىداهلاهللا هج رىداتسادلاو

 كالمو) ةضايرلاب دايقنالاىفلواذلا لج اك اهلعج 6اهلاذنو سوفنلاح الص رادهو داهزلا لام سأ رودابعلا)ةراكلل

 اتسلاتالامكلاىلا (اهلوضو و .ايندلا بح سند ن٠ (اهتيفصتو )ىوهلات ومنمىببك* (حاورالاةيوقث) ماوقىا

 أ 6ى» هر

0 

1 



 ةرخآ آلا قيرطب (كالاسلااهيا) كف ىا (كيلعف )ف مامىلء مالا وركذام ىلع لاما ناكاذاو ةيلعلا تاما ركلا

 هللاةعاطيف 6 ةدهاجلا ىلع اهلج-و )) اهتضاير دعب واو 6 ىوهلا نع سفنلا عنم ىف ) ةغلابلل لمفتلا ( رعثناب)

 مالكلا قباس ةلالدلدا وطلافذحو ةلالضلأ ادض (ىدهلا) يك د هلوش قالعتم «(ىلاعتهلا نمتئشنا) ىلاعُت

 ا عاتسالاو رظنلاىا ىربال ضعب ن ءو سفللاةوهش لك ةيعبىا ةيككااداسفو مأردع
 ىف اهمهت ن نم هنن تونغ ىرامناو ايش ةسفن نم نا وهم وشو هل

 ءارصالا ءاطعوقاوسالا ءارقو.ءاينغالا ناريخو مك اياىرسسلا نعو +لاوحالا عيج

 ءض (1) ءايشا ةتسن٠ قالا ىلع داسفلا خد امتانوتلاىذ نعو*

 0 هلمالال و م لك تتلع )0 مهتاوهشأ ؛ ةئيه رمهنادبا ت

 اوذنو( 6 )مها اوها اوعءدا |( 39 ىقلاذطلا ىدرىلع نيقوا2اىضرل اورثا(*)

 ةجافاسلا تالزاولعج (1) مهروهظ ءارو سس وهيلع ىلاعت هللا ىلص مهين ةنس

 ىزالا نانه سفنلالاح تفرعاذا ةيريثقلا نم لكلا مهفانم ريثك اونفدو مهسفنا

 هي كلاسلااهبا كيلعف اهتفلاحىف ةعفرلاو فرسثلاو زعلاو اهتقفاومىف سؤبلاو

 ملاع تارودكنم كلاسلاوا ةيقابلا هرخافلا ةرخآلاىلا ةيئافلا ةيئدلا ايندلا نم

 داوغيلبلا ىعسلا « رمثتلاب و4 رونلاو سدقلا ملايع ىلاعمىلا روزلاو سجرلا
 ةقاشلا لاعفالا فيلكتو تاضايرلا ول لاب واو # ىوهلا نع سفنلاعنمىف 8 مانلا

 هء تما اهف كلداقن' ىتح احرشو انتم رك ذامىلع * ةدهاجلا ىلع اهلجو ©
 لص نا ديالف ىلاعت هللانه ةيادهلا هدام ناكنف #« ىدهلا هللاز+ تُدنا

 اود_هاج نيذلاو ىلاعتهللالاق 5# ةيادهل ةيدام ةلعةدهاجلا لعج هلال ةدهاجملا

 طارصوه ىتذلا ميقتسملاطارمصلا وهو انيلا ةلصوملا انقرط # انلبس مهنيدهلل انيف

 انيلاريسلا ليبسوا نيملاصلاو ءادهشلاو نيقبدصلاو نيبالانم مهلع هللاعنا نيذلا
 هلوقك اهكولس ىلا اقيفوتو ريملالبسىلا ةياده مهنديزتاوا انبانجىلا لوصولاو

 تيدا و ىف مهداز اودتها نيذلاو ىده اودتها نيذلا هللا ديزي و ىلاعت

 هسفن 6# د هاج نءو له ىلاعت هللا لاقو معي ملام مع هللا هثرو لعام لع نم

 دهاجاهاف ه8 تاوهثشلاو تالوبملا نع فكلاو تادابعلا قاش»و تاماطلا ن# نع

 هرضنالو تاءاطلا هعفنتال 46 نيملاعلا نع ىبغاهللانا 9+ اهلاهتعفنمنال © هسفنل
 اقلط«تاحابمللا ةيموءذم مدقتام دافاملو ىصاونلاو بولقلا ت وكلم هدب ةيصعملا

 لم هكا

 راص ةرح الإ

 ىوهلاعابتاف موءذملانإ لعام #لاقف هنابىف عرش مومذمريغ اهنمعون ناكدقو

 لمحتنال رمثبلا عبطذا ف تاحابملا ىف ىوهلا عابتا ىلعىا # هيلع رارمصالا تاحابملا ىف

 ىثىف سفن ظ> قبال ثيح © ةيلكلا ةفلالا
 كاذب فياكت الف ةيداملاةيرمصنعلا ةينبلاهداسفال عنتمو شبا موديال ماوهو ةيكلملاب « ١

 اهبقفراف كتيطم كسفن ملسو هيلع ىلاعتوللا ىبصهلوق هيلاريشبو قاطبالاهم اهن وكل
 لهااي لق ىلاعت هللالاق هي طارفالاو 99 دهلا زواحن * ولغلا ىلا ىدؤي هلالو 2

 ديف اولغنال باتكلا

 قالا ةب مثيلا نع جو رخهناف دام ]++

 هنعىهنم ف ولغلاىا 6 هناداصتقالا لصتنىف دقو #© ,

 نق دهتحاف ىأا هلع

 ”هلوقن تاتكلا نم ليد
 نتذلاو .ىلاغت هّللالاق )

 انقخف ا «(انيفاودهاج

 داهجلا ميل ةدهاجلا قلطاو
 نلطانلا داهل او رهاظلا
 ىضاقلا هلاق هعاوناب

 ىا © انلبس مهندهنا )
 انبانج ىلا ةلصوملاقرطلا
 ةيادهمهديزتلوا انباوثو

 انك رك لعل
 نب لل *بهاوملا

 ةماقاى اودهاح هللاديع

 ةنللا لبس ديب هسا

 ىلاعثهللا لاق و بابالا ىفاك

 ىف ةسفن (دهاج نءول
 اهلج- و ىهانملا نع اهعنم

 دهاحجي اًهئافإ) ف و رعملا ىلع
 نع ىئغل هللانا هسفل

 ةعاط هعفننالف (نيملاعلا

 ةيصعم هرضتالو عبط»

 كلاسلااهيا(لعا مث) صاع
 امش 6 مومذملا نا )

 نئاكل'(ىوهلا عابتاف)
 رارصالا تاحابملا ف )

 ىوهلا كلذ ىلع ىا( هيلع

 ريصن راسمالادنع هنال

 هكر لهسالو عبطلاك

 لذفتال مثلا عبطذا )

 اذاف ( ةيلكلا ةفلاخلا

 هتفرافم فقس ةداعتقرأ

 زاجل ددشتلاو باصتلاماللا وةبعملا مضي ( ولغا! ىلا )ىضشبىا ىف 1 ةقرب) (ىدؤي )هيلع رارمصالاىأ (هنالو)

 هنم ذبح اذه وم هنع ىهنم) اولغلا ىا(هنا) مالا ىف ظسوتلا ىا (داصتقالا لصفىف صمدقو) هيف( طارفالاو) ديعال



 ذابعت باب ن٠ ردص٠لاماكوه ميا عشب ! (ةلاللاث رو هنالو)

 مدع ىلا) ببسلال دانسالا ن٠ اهلا دانسالاو © ةيدؤاا ) هلوقىف امهر يعك درفا ىبعم ايراشنوا ادا املو هلبقام ىن ءمو

 ةلجباىف اهناشىف نواهتلابز زوي هناامل (ةدابعلاف) عرشلا ىف اغيِلبامذ ىا ميلا سسك «ادج مومذملا) للملا (ةموادملا

 ' ةحلاصلا (لاعالا نءاوذخسانلااهبااي سو هيلع ىلاعتهّللا لص لاقإل للملا حقل ىا «اذلو) اقاطم هيلا ىضفبام لك عديلف

 مكلامالوبنءضرعبالو ركيلع هلضف ه4 1 زؤح هللا كربالىا (لءال ىلاعتهللا نافل هيلعماودلا ىا (نوقيطنام))
 0 ا ببي

 علا ن. اولمت ىتح)
 هنعاوض رعنواوكريت ىتح

 ىعم ةلالملاوةمأسلا لوقا

 ةرهضلا ىهو دحاو

 لسكلا وزمملا نمةلصاحلا

 ىلاعتهللا قى لاحموهو
 وهو ةلالملامزال هيدا رملاق

 ض رعب ال لاق هناكضا الا

 ىتح كلاما لوبق نعل

 ببس اهنع اوضرعت
 2ك اذهدي ؤيوةلالملا

 هانعهلاق ث. >ىطو.ىلا

 دسعلا نع هللا ض رعيال

 ”ىذلا نع لولملا ضا عا

 مايقلا نع وه لمع ىتح

 ىهتا ىلاعت هللا ةعاطب

 نو لاخي هنن علك
 بترت كالذ ىلع هباوث

 ناور) هتلع ىلع لولعملا

 ىف ماللا (لامعالا بحا
 تلطياف سنجل لامالا

 هللاىلا ) ةيعتلا ىتعم

 اوت هتك ا عل ىلاعت
 ناو مادام ) اهريغ نم

 كالا طا ةفيك لت
 ريخ ماد اذا لمعلا لْيلق
 ناك امناو عاعقنملا ريثكنم
 2 (ضرعبالا ليلقلا متي 0 1 ةحارلاو رك ذلاوةعاطلاموديليلقلاماودب نال كلذك

 ةشئاعزع)(مخ)هلوقب امهازوم رم اناخشلا (دج رخ) هدازدجاوخ ةيشاح فاك افاعضا عا قالا ريثكلا ىلع ديزي ثيح

 عطقب ال ىلا( ىلاعتدلا مأسيال هلل وفنوةيطتام)حلاصل'(لم“ان.)9نونم ؤملااهيا(اوذخ مس« راقيا ور ىف واهنع ىلاعئدللا ىذر

 ربلا ل عنم اولمتىا (اومأستىتحاهلوق ةلكاشملوابدسلا ىلع ببسملا قالطا نه ازاكثاما ركذامهيلعقلطا هباوث ركنع

 نزوب (ةمأسلاو) حابصلا فاك الان هرج ومس |

 ىلا# كلذ دعب 6 ةيدؤملا 88 ريصقتلاولساكتلاىا ه«ةمأسلاو ةلاللاث رون هنالو

 صاخمثالا فالتخاب فلتحم هلعا « ةدابعلا ىف ف ايوق واعطق « ادجم ومذملا م وادملا مدع
 دعب. الف ءاهتنالالاحو صا وما ىفاماو ءادتبالا لاح ىف وماوعلا فكلذ ٌمكيذا لاو>الاو

 اوذخ سانلااهيااي ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص لاق د للملا جل  اذلو © هدوجو

 ةقثمالو فاكتالب هيلع م وادملا ىلع نو ردقت ىا## هن وةيطتام فه د اصلا 4 لامعالا نم

 عطقنالوا ”ىثلا نع لولملا ضارعا م نع ضرعيالىا © لميال ىلاعت هللاناف ف

 اوكرتت ىتح ركتع هلضف كزييالوا ةعاطلا طاشن مكلقبام مكتع ةجرلاو باوثلا

 روةقلالملافالاو مهيسننهللاا وسن ىلاعتهلوق وح جاودزالل ةرابعلاهذهب ركذ هلاؤس

 ىلاعت هيلع لاحموهو لعفلا ىف لالكلا ثرويف ”ىش ةلوا نم ةرثكْنه سفنال ض رعي

 ىضرةشثام تلاقاهنم اوالقتوا مكلاما اوعطقتىاىناثلاولوالا متم #* ولع ىتحؤل

 ءالوطلانا مت ودلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسرئت رك ذثيدملا اذهّدي وا راهنع ىلاعتدللا

 هيلع بظاو # مادامىلاغتهللا ىلا لامعالا بح انا ووإ# هرك ذف ليالا مانتال بيوث تنب

 ىلا كيدملا ةعنم اذهنا فنصملا قوس نم رهاظلاو # لقناو 8 هبحاص

 موديف هفلأت سفنلا نال ىوانملالاق +رخآ لقتسم ثيدح ريغصلا عماجلا ىف عقاولاو

 لسولادعب ضرءملاك عورسشلا دعب لمعلا كرات نالو سدقت قا ىلع لابقالا هببسب

 باتتءالا نع عطقنا مث دج نك بابلا مزال نم سياو ةمدخلا مزالم بظاواانالو

 افسث كب ىكو لوبقلامدع ثارهظناو ةمدخلا عطقتال باجنالا ضعب لاق اذهلو

 كاذلو دابعلا بر ةرضح نمدادمالا هل مودب موادملا نالو هتمدخىف كيل نا

 ىطصلاةفأرو لمعلا ىلع ماودلا ةليضفهيفو داروالا كرتىلع ريكلا هفوصلا ددش
 سفنلا نال ةقثم الب هيلع ماودلا نكمام وهو مهلصنإام ىلا مهدشرا ثيح هتماي

 ماودلاهيجوتفليقامةراصع اذهروضحلاوهو لمكلادوصقءلص« هبو طشناهيف

 نمنوكيف ركخنالئا ديعتلاب اهبردتو سفنلاب قفرتلا ماودلاب دارملانا لحن لوقاو

 هللا ىذ ردشئامنعه # مخ © ثيدملا اذه هيدج رخ# اقحكيلع كدسملانا لبق
 ةموادملا #نوقيطنام لمتلا نم اوذخ ملسمل ةياورفف وؤه اهي ونا نعو # اهنع ىلاعت

 هللا ناف مكعسو بسحب اومللعاىنعي «ا وم أتستىتح ىلاعتهللا مأ بال هللا وف لف ررسضاالب هيلع



 ممثسا ذاف طاشن مكل قبام مكلاعا باوث صقن.الو لواملاضارعا مكنع صر

 ةلماعم مكعم هللا ةلءاعم ناك ةلالك ىلع اهم تينا و ةدابعلا نم مالم اذا مكتاف اودمقاف

 ةياورىف ىناربطلا جي رخت ىلع مالا ىف ثيددا ظفل نكل ىوانملا هركذ مكنم لولملا

 نعحراشلا لاق اومأس:ىتح مأسيال هللاناف نوقيطتام ةدابعلا نم اوذخ ةماما ىبا

 اماف فوةوه 6# لاق هنا هنع هللا ىذر ىلع نءوو فيعض ريم نب شب هيف ىقيهلا

 ه«اوح وره ههجودللا مرك هسفن دنع نم هراث نم رئاوا دانسالاف وذ# ثيدح

 تادابعلا ةداكم نه نآ لكدكلا ةحازاب # بواقلا 9 طاشنلا ىنعع حيورتلا نم

 اذا 8 بولقلا ىا © اهناف »8 ةحاريسالل ةعاسو ركذا ةعاسف تاحابملا ضع

 ريغصلا عمال ىف نكل تض عاو تبعت «#تيبعو لاعالا ىلع تربج «تهركا

 لاقح اب تاقوالا ضءبىف او<راىا هحراشلاةف ةعاسف ةعاس بولقلا اوحور

 ركذو قمل طئنال رئالا وهالا ىا لطابلا ضعب ىداؤف مجال ىتا ءادردلا ونا

 ىلاعت هللاىضر ركيوبا ءاخل .رعشلاو نارقلا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص قاصملادنع

 ههجودللامرك ىلع لاقو كالذ ةعاسو اذه هعاس مذ لاقف رعشو نارقا لاقف هنع

 مهضعب لاقو لكتىا نادبالا ل تك لمت اهناف بواقلا هذه اوج-ا هنع ىلاعت هللا ىذر

 ممولق ىلع ةرخآلا مومه تلوتسا نيذلا رباكالا كئلوا كلذ ىطصملا ركذاما
 سوفنال لهذمل ركذلا ثيدملا اذه حرشىف ميكملا لاقو قريح نا اهيلع ىمذف

 ركذلا ىف سانلاو شيعلاب عفتاام ثالذ الولو عطقن مث ةءاسو ةعاس مودي امئا

 طءاضلاىف عش ىتح ةلفغ هولعت مث ركذلاتقوىف هركذ هل مودي نم مهف ٍتاقبط

 ةعس هتف رعم هولعت مث ركذلا تقوىف هركذ هل مودي نم مهنمو هسفنل ملاظلا وهو

 دصتقملا وهو هتئاعم ىلا ل صيف كالذب هسفن بيطتق هدابع هتلماعم نسحو هللادجر

 هلوقولاق تاجرد,هلو ةطخلا هذه اوزواج دقن نوباسلا مهو نيقيلا لها اماو

 لحن املاة>١ نع بجاذا باقلانال سفالل ةعاسورك ذا] ةعاسىا ةعاسو ةعاس

 ىهتنملاةردسولا راسامل مالسااوةالصاا هيلع ىفطصملانا ىرتالا حانمىلا جاتحدب

 ةردسلا تلو ون تهد ند شارفا:هيود لاحءرونلا]قسمارب نتغام ا

 هبلق لغش هناك رقتسيلا احانمكالذ. .ضروع رونال هرصب مقرا الف انوقايو ادجربز

 ىتالاق هلا ءادردلاىبا نءو# ىهتنا رارق دحالو رفني الثا ىأرامع حازملا اذهب

 امم سفنلا هب ىهلتتاع ىا 7 وهالاب و ةحارتسالا ىنعع ميلا ديدشتب 06 ىسفل جال

 لاقمادقالاو طاشنلاب#« ىلا ىلع ىلاثوع نوكيا حازااك حابملا رهاظلا هبذلتسي
 هلالهفوقوو نهذلا دوج دنع تاياكحوا رعشوك نهذلا حيوورت ىغبذيف ىوانملا

 انوعلا كلش ةارتكلا عم باقلا نال مهفلا ىلع هنهذ ةدناكم ىلع ناسنا ردشال
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 ر هحي وزب عفديق ىع هركا اذا بلقلا نا رثالا ىفو الوبق دعباو اك رهو *

 قاطا ىلوالا تألياق ا نكلو ةدلس ةقاثلا تايدلاو اهلثو ةئيادس ه1 ةئيس ءاز>و ىلاعت هلوةك هوفطقتف 1

 لاؤالا قلموب اهناغ
 هناكو جاودزالل اقبح

 لعمال ىلاعت هللا نا لاق
 مكياج نم للملا امتاو
 ةغلاسملا نع مه رذ <

 ىف ,هبغربو نعلق
 نءوزلادتعالاودصقلا

 هنا هنع هللا ىذر ىلع

 م(تولقلا اوَحَوَر لاق
 ناك دكلاّنم اهتحازان

 نع تاقوالا ضعبىفوا

 ضعب تادابعلا دياكم

 تاوثال ىذلا تاحايملا

 اولطداو' تاقعالو هْنف
 ركدال هعاشش تاقوألا

 اهناف ) سفنال ةعاسو

 لالا" 4 ته رك "اذا
 هلاهتشأسو ةلعاهتةواذل

 نع تزعىا «تيع)

 تفذح تاقنز و ىلع هلعف

 اهب القنا واهل الع | دعب هئيع

 ةيفلا ىفاك افيفك افلا

 6 ءادردلا ىلا نءو )
 لل لاك ىراضنالا

 اهحشراىا (ىسفن مهتسال
 مايح#الاو ماجالاو

 ةحارلا ماخلاو ةحارالا

 اذ( اوجاع اوونلو

 ( وهللاب )بي رغلا حرش ىف
 نه سفنلا هبىهلتام ىا

 (نوكيل) ايدلاتارهز

 ىلع ىلانوء ملا ىا
 ةعاطلا ىا( قالا



 سنا |لابقال ةليسو وهالاناكذا نيف ىا (ذتيذ) 6 للملا عف رباهياعذئنيح * اهلايقالةدايعلاو

 «تايهتشملا ن:)لودولملا ىلع ةلصأا مدقت عانتمال هني ١ ٠٠١ و- هلال(ل وانت ناز هيلع لدال ف رظ(مانايحا) قارفال ىا

 اهت-ا را نم هفامل(تاحابملا
 لاق أك ةعاطال اهعابتاو

 بعتلا نه ةحارتسا )

 «(ةقماسلا نع ازرحاو

 مالل هم زالملا نم ةيشانلا

 محنإ (طاشنا اكرحنو)

 عارسالاو ةفلنا نونلا
 6ةدابعلا ىلع) لمعلا ىف
 هردصو حود_# وهو

 (اذافإ) نيقفانملا ناش
 لاقت ركر داك نا هلا

 للا هج رمالسالا ةج مامالا
 ءادحالا ىف ىلازغلا دماح وبا

 ىار( هطاقن نكسرلا)
 فعضو ) كلاسلا

 ةدايعلا وةعاطلا ف( هتءغر

 ىا ©« هفّرلا نا لعو 2

 وه (مونلاب ) عسوتلا
 بيس روعشلا لاوز

 تايوطرلا

 غامدلا لإ ةدكفلا نو

 مالكلاوه (ثيداوا)

 © حازملا وا ) حاملا
 ىا «ةعاس ف ةحابملا

 (هطاشندرب)ليلق نمزىف
 ىا (كيذلف) ةعاطلاقق

 هللضفا ) ذئئيح هفّرلا
 (لالملا عمةالصلا ءادا نم
 مدحا لسك اذاف ثيدحل
 (اذه ةقيقللا يف )دقريلف

 عرسال عابنا ) هفرتلا ىا
 ىراخمأ انه. مالادورول

 ةصت ىف سنأ ثيدح نه

 ةدعاد كلا

 شع تب بان ؛ زلبح

 عيفش عولضلا نيب نكي ملاذا * عفاش ةدوملاف نغم سياو

 طسوتلاو مياعتلاف داصتقالاب اه ردلاتف مش وأ] فاتك ارفاث .تواقلا ءداناف +

 ترا ديعلا ىلع م السلا هيلع مهاربافعحيىواهطاشنموديو اهتعاط نصح عوقلا ىف

 نوكنبح © ذةنيرخ © ل اعف هسفنةذال ةعاسو هسفن بساحت ةعاسوهبر جان عاش تاعاش

 ه# بعتلا نع ةحارتساتاحابملا تايهتشملا ن :لوانةب ناانا جا ديال قهاب ولطه سفنلا حر و رت

 اكيرك و2 لسكلا و للملا «ةءأسلانع از رحت ول فيلكتلا قاش.«لج نم لصاملا

 لاق تاقوالا ضعب ىف تاحابملاتايه:ثملالوانت موزاىا هعاذلف ةدابعلا ىلع طاشنال

 معو ههاهيف## هتبغرفعض وه ةدابعلا ف هي هطاشن نكس وا هللا ه> رمالسالا ةعمامالا

 ريتصلاوالاقتل ريكتتلانا رهاظلا «ةعاس ىف # نيحابملا « حازاا وول ءالعلا وهم .اشملا

 ةالصلا ءادانم هللضنا 2 هفرتلا ه# تاذن 8 ةعاطلا ىلا هتبغرو## هطاشند ريا

 بلقلا روضح اساسا و اسأر ةالصلا اه ةدابعلاىف ىمالا كالم نال * لالملا عم

 ىوساسع باقلا غي رش بلقةلازوض>و ءايلحاو ءاحرلاو ةبيهلاو مهظعتلاو مهفنلاو

 امي رو ىنعلانود ظفالا عم ا 0 اع 1 ىنعملا عم لطظفالا عي مهفتلاو هللا

 مح ناعم نم مكف سانلا هيف توافشإ ماقموهو ىنعملا نود ظفللا عم ردك 00

 ءامشدتلا نع ىهن 00 ادبا هبلَقن ترطخ نكمل هتالصىف ىلصعلل
 رويس ديعلاناو هءايربكو ىلاعت هتيل باقلا 2 4 دهاشينا مظعت و ركثلاو

 فوخ لالطلا ف رعم ةيواز نم روثنا ا عو_ثلا 0 هنمو كامل

 اماه ىععتال فاح ال نم ناف ءاحرلاالول هلج- نع لك دداكتام ءاضعالا ىلع هنه سنا

 ةفرعمفف رظنلا حرس ناب ءاحرلاو ةبيه 0 ةسيسخ1لا ءادش الان ؛ فواحاو

 نع هروصتىف رظنلا ليج ناب ءايللاو ا 2ع عاوناو 2 هللا فانل

 اهصالخاو اهصولخ ةلقو اهلخدثبخو هكسفل ةراقح هق رعم عم ىلا عت هللا ق> ءادا

 * اذه قيقا ىف ف مهضعب هرك ذاك لالملا عم نكعال اذهو لجاعلا ظاحا ىلا اهليمو

 قباسلا ثيدعلل # عرشال عابا  طاشنلا لجال تاحابملاف ىوهلا عابتاىا

 .اذافهطاشنب ركدحا لصيل هولح ثيدح بني زلبح ةصق ىراخضلانء اضياو افن

 ءابشالا ىف لاق *# ضخحن اىوهلل # اماتانوكي #« ال 9ه ذكيحواضيا ماك دعقءلفرتف

 مونلاو لك الاك ةدابع تناك اهيلا لدوتلاوا ةعاطلا ىلع ىوقتلا تاحابملاب دصتاذا

 ىلعوهلعنمريخ نوهؤملاة بن سو هيلع ىلاعتهّللا ىلص لافأك ”*ئطولاولاملاباستك او

 لقن + عورف * لفاملا ةدابع نم ريخ ملاعلا موت مالسلا هل عدل وق لمح بايلا اذه

 يح فرسصن.لب حوارا ه1 مونلا هبلغول هيالخاو ئدلا وىوتفلا عماملا نع

 دعم نأ ىدتقملل هركي و ربدت كارو ةلْذْغ و انواهت مونلا عع ةال_صلاىف دل ظة ةس

 (ىفر صضااخلا (ضخلا )ىناسفنلا (ىوهالال )ماك دءقيلف زيفاذاف هطاشنب ؟دحا لصيا» ول>

 .(دالإ) ةعاطلا ىلع

' 
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 ةدايزىلا هجايتحال هرخا( ىلاعتهللاءاش نار هنا ('ىح») ميجا نر ةلدهااممذب (يءمملاو) ةويقلا عابتا نأ

 ةدالقاالعج ةغالاىف وهو (ىبلقلا تافآن«نماثلا وهف) داقتعالاف كلذوهيف ديلقتلا ز وخالابق (ديلقتلااما وإ) ليص

 داقتعأ نم ه.اع هاف( ريغلاب ءادتقالا وهل عسشلا ف عفو 7 . ١ زهه- ىدهلاد.اقنو مالاةالو ديلقت هنمو قنعلا

 ىلص هنءو قفانملا هيبشتو لساكتلا راهظانم هيف امل ١ رلادنع موقيف وارلاىف ْ
 نعو مونلا هنو بهذ لق دقريلف ىلصيوهو مكدحا سعت اذا ملسو هيلع ىل اعتدلا ْ

 ريون ىو *مونلاركس هندارا ىراكس متناو ةالصلا اون رقئال ىلاعت هل وقى كاصضلا

 همزلرال هلي ساعنا تادجتلاوا تاغكرلا دادغا ضيرمعىلع هبةداولو راصبالا

 ءاشنا“ئىصس 9 ةعدبلاداقتعا بيسوه ىذلا 6 بجعلا ناب « و  ءادالا
 قبساهف روكذملا « ديلقتلاما و 88 ليصفت ةدايزىلا هجايت>ال هرخا ه6 ىلاعت هللآ

 ءادتقالاوهو بلقلاتافآنء #9 ةموعءذملانيتساا نم «نءاثلا ف قاحلا # وهو »

 ءادتق الا ةءلاص # ةجريغنم نظاانسح در“ ف العواالوقوا اداقتعا # ريغلاب

 رظن هيفف كلذىف ىلق فشكوال قو ليلدلاب * قيقحتو © دهتجملا ديلقت ج رذأ

 ىا #* ةيداقتءالاف زوحال ف ديلقتلا ىا # اذو 88 عرمشلا رهاظ مح ىف

 نكيف لقعهلن لكف لقعلا رظن درس ءادتهالاناكمال ةيمالسالا اقعلا لوصا ىف

 ه رظذ نم هل دبال لب لق ديلقتلا ىلا هل ةرورسذ الف رئؤملا ىلا رثالا نما“ لالدتسالا هلا

 ولو لالدتساو # لوهجلاىلا ىدأتا ةمولعملا روءالا بينرتنم لمأتو يع

 حالطصا ليصفن ىلع ةررحم ةرابعب هريبعتىلع ردشالناب *# لاججالا قيرط ىلع

 ليقناف« ىلاج-الا ناعالال صاح اذهلعل دوصقملا هب صه! ىنعم هنهذ ىف لب موقلأ

 تايداقتعالا دكا ىف ىرحال نكل هتافصو ىلاغت .هتاذوحتىف ايراح نك نآو ا
 بلاطملاةيمالكلا ىف لاق اذلو رظنلا دريم اهيف ىدتهيال لقعلاناف ةرخآآلا رولا
 ضع لهوا: ةلوسر قدس وكان دع عئارمشلا تاهماك ضخم ىنقعامأ
 ملاعلا ثودح اميبوا ةيردننكسالا ةرانمىف نآلا بارغ دوجوو ةرخآآلاروماك

 عئارمتلا تاهما ىنعي ةيمالكلا ةيداقتعالا لوصا دارلانان« ةراشالا قبسدقانلق
 لكشي نكل ةيعرسشلا هتلداب سنملا اذه لالدت-اف هلاح ىلع لالدتساورظن *ىثلكلؤا
 انلقناو لاقي ناالا همدع فنصملا عذص رهاظو اندنع رتاج ىلاوجالا ناميالانأ
 .«اورظنالق ىلاعنهللالات 9 هيلافرسصي زاوللا مدعف امئا هنوكب انلقنكل هزاو#

 ىلع ةلادلا بئاجعلا نم اهه:ف هعضوام #*# ضرالاو تاوع-'|ىفاذام »او ركفت

 ىلع لدن ةرعبلا ىبارعالالاق هنا ىمدقو ةلءاكلا هتافص نع ةئباملابئارغلا و هدوجو

 ىلع نالدن جاجف تاذ ضراو جاربا تاذ ءاممف سملا ىلع مدقلا رثاو ريعبلا

 لب اقاطمال « نيدلقماءذىفو ف رظنلابوجوىف « يفتي الاو » ريكا
 ةماىلع انءابآ اندجوانا ىلاءتهلوق و اعطق ه# ادج ةريثك داقتعالا ىف 9

 نه هدنسم ةفرعم ريغ نم

 عاججاو ةنسلاو باتمكلا

 نسسح درو ) لب ةمالا
 هبىدتقملا كالذ ىف (ن لا

 ناهربىا (ةج ريغنم)
 هج رف ديلقالل بجوم

 ندهتحلا ةعالا ديله

 ايه ناوو ةسلاو تانك

 ماوعلا ميلغتو لئالدلا نم
 (قيق#و)ةيشاحلا ىاكمهل

 ( اذو ) كلذ بيوصتل
 ىف در كالو مالا ىا
 زو اماو (ةيداقتعالا
 ا - اتالاو

 تهاذملا ب ايران الاوهو
 ةطدتاب رغال ةعيرألا

 نبا هلاقأك ىتفملاو ةاضقال

 كلا ني اكمل
 «دباللب) بهاوللا فاك
 ( رظن نم ) كاقعلاف
 ىف نيمكلا ةكرح ىا

 هيلع فطعو تالوقعملا

 هلوق ري _سدشت فطع

 بلطىا( نالدتساَو )
 قبرطىلع واوز ليلدلا
 لدلدتس 95 ( لمعلا
 عئاصلا ىلع ةعنصلاب

 ةفرعم اهنع بحيالذا

 نيملكتما بين رت ىلع ةلذالا
 8 رغصلا ةظحالم الف

 (اذام) اوركفتىا (اورظنا )دهني( لةىللاعت هللا لاق )هاك لوقعملا ةدعاق ىلع جاتنالل تامدقملا بد ريو ىب رب

 ىلع لدت+ يآ هل“ ىثش لكىف و*هنينادح و ىلع ةلادلا مثكدصلا نء(ضرالاوتاوع-لا ىف) لمعلا نع قاعم اورظناف ديم :

 كالبق نءانلسراامو ىلاعتهلوةاهنم(ادج ةريثك داقتعالا ىف نيداقللا مذيف و رظنلا بلط ىفىا (هيفتايآلاو) «دحأ)



 وانا اولاقلب شب رقنعهلوقاهنمو« نودتتم ره راثآىلعانا ودما ىلع انءابآ اندجوانا اهوفرنم لاقالاريذننم ةيرتىف

 ْ عاجالاو) نودتويال وا يثنولقعبال ,هؤابا ناكولواىلاهتلاقو + نو دتهم ره راثآ ىلع اناو نيدىا ةماىلع انءانآ

 7لآو) هيلع بجاولا رظنلا هكرل( مثآ داقتعالا ف دلقااف) لالدتسالاو رظلا بوجو ىلءوهمذىلعىا (هيلع

 ةالكلازا رهاظو ثتالذك لوقيدهنا ملا و ىرعشالا نعديف للقنلا فلتخاو ةيدب رئاملا سشعم (اندنع اصنع هنامبا

 81 لاق + ىمو:لاو بهاوملا ىف اك كيكشنت هحزحزإال وديدر هعزع زيال ثيح داقتعالاتايث لاك ديلقتلاب هلل صح

 ا زومجامو ليحتلامو هللا قحىف بحينام فرعي ناامريش فلك٠ لكىلع بحي وهللاهحر ىسوتسلا دمت هللادي وبا

 !آل اققحم انمؤم نوكب ثلذ ةفرءعنال ه4 ٠١ »ع مالسلا ىلع لسرلاقحىف ثالذلثه فرعنا هيلع بحي

 عا مث هني دى ةريصإ ىلعو

 مدع وهف رعملا بو>حوىف

 بهذ ديلقتلاب ءافتك الا

 ةقرعما ب وج و ىلا مهضععب
 ديلقتلاب افتك الا مدعو

 ىذاقلاو ىرعشالا عشا

 ماماو ىتالقابلا ركب ىبا

 نا ءهاكحو نب_هراا

 اًضا الام نع راصقلا

 نهؤه دلقملا مهضعب لاقف

 ةفرعملا كرنب صاع هناالا

 مجدصاا١ رظنلا اهصتني ىتلا
 نم ٌوم هنا مهدصعب لاقو +

 هيف ناك اذاالا ىصعيالو

 2 اظ.لا مهفا ةيلها
 سيادلقاا رهضعي لاقو +

0 

 7 دقو الصا نم وع

 ماسقا انهه قب مهضعل

 ةرياك فئاطلو ةشيرش

 ةعلاطع هيلعف اهدارا نم

 دقو +ةيسو:سلا ةلاسر

 دلقاا ناب لوقلا لك ثنسا

 زولةعبال مهوب ناكولوا وح ونودتهم ,هراث ؟ىلءانا ووحن ونودنقم مهران ىلعاناو
 !ًالدتسالاو رظنلا بوجو ىلع ىا # هيلع دقعنم عاجمالاو 98 نودتهيالو ًايش

 ةالخ ربتعيالف قباسلا عاجمالا نرق ىض» دعب هفالخاماف فلاخلااماو ٌئاقعلا ىف

 : -الاقرخ عانتمال طقاس هسفنوهلب قباسلا عاجالا عنعال قحاللا فالفلتاذا

 ا !نوكيال عاجالانا قب هفالخ ربتعيالف دقعلاو للا لهانم سيل فااخلا نالوا

 ةناوانلق «ىلةعلا لبق ن٠ هيف نامو ىلةعلاىفالو ىوبدلا ىفال را مكملا ىف

 جالابفاينظ نوكيدق ىلةعلا ناب ديلع دروا حيواتلا ن كك جد 5 ولا رهاظ نه كلذك

 ١ تن ولحال نإ كل اذه تايداقتعالا ند ريثكو ةباككلا ليضان ىفأك ايعطقريصي

 يفك هناعا ناكناو »ب اقنآ 0 اندنع رفاك 6 مثآ داةةعالاف دل -ةللافؤل

 الص دلقمىف مالكلا لقال محل او اضيامن ىرعشالانءليقو ةيديرتاملا ان دنع

 ديلقتلاال لالدتسالابصنم وهامنا ثالذ لوقا «كيكشت هحزحزبال ثيح تايث

 دبا كاامليقو نيم رملا ماما وىنالقابلا و ىرعشالاكديلقتلا نعم لالدتسالا نوبجوملا
 قولساكتلاب هلمهاو رظنلاةلهادعم ناكاذاالا صاعب سيا ليقو صاع نءؤهدلةااف

 !اسررحوافن1 ريشادق لوقا +نينمؤاا ماوعرافك اموزلب دروافالصا نه ؤمب سيا

 اننا 5 اوعلاف ةعماح رابع ناين ىلعاورده ملناو ممنادج وىفالاججا 0

 " لعق هللا هاك ت ارواح ىفو هللانواودن ض

 :| هللاو مهلالدتسا هجو اوفرعيملناو لسا مهمزاف اذكعنمو اذكى طعاو

 ة « الدع ناك نا »© هديلقت © اخ 8 ةيعرفلا * لاعالا ىف ديلقتلام اوف

 و هلع فالخ وهو مك ربح دق لب هلع ىضتقم هربخ ىلع نءؤبال قسافلا

 ةمىف لدعلاذخؤيدق « ادهتحم © ةفعلاو ةعاجلاو ةمكملاهيف عتجا ندوه

 هذ مدغل ةعبرالا نم ىاب زوج لب .نيعم دهت# موزلالب نكل مهناف داهتجالا

 ئرالاو ءامال اء دجوأ نه مهلا

 لع انديسنأ رعاه حد شام كلذو 9 د نعم منعم وهو نب: :مؤااعا وعُرك اريفكتهي اع مزلي هلال ن هؤع س 1

 || ىلع هنق رعم بجي ىذلا ليلدلاب ا +ةنطلا لهااثلث ةفرشملاةمانادروواماساء اسالازتك ارهغ

 * ىرداال اهف هبلق لوقبال ثيح نامالائاقعب ةنينامطلاو معلا فلكلل ةلجاىف هله ىذلاىلجلا ليلدلاوه
 ولا ةهبشلاعفرو اهبنرو ةلدالا رب رك نه نيءاكاملا قب رطىلد راغألا ةفرع٠ طّرشبالو هالقف ًايشنواودب نساثلا

 [ق| (الدع ناكنا) هديلَس ( زاجن) دلقاا ن٠ ةيعرفلا ( لاعالاىف:دياقتلااماو ) لءأتف ةيسو:سلا فاك اهءلع

 | ا دغعلاو ةعاضتااو ةنكللا:تافص كالث مهل نة وع ليقو ةورماذ ةريغضلا ىلع“ رازتصالاو ةريكلا نم



 نكل لاق دهتملا دقفل نآلا ديلقالا زاوج مدغ نه ادهتغ الدع ناك نا هلوق هموم كاردتسا 6 نك
 دنعوهو هموأعب مهلاغتشا فءضل (ليوطنامزرإل نهىا نوكسف مب (ذه) سانلانم 6 داهتجالا عطقنا 8

 هينافع باتكلا مكح ىوخ نا داهتجالاىا هطرشو ةيعرشلا ةلدالانم ماكحالا جارذساىف دوهجلالذب نييلوب

 نوكي نا ىئكيلب اهطبض طّرشيالو ماسقالا رئاسو صامللاو ماعلا ل ثم انلق ىتلا ههوجوو اعرششو غل هيناعمم

 اهترطب ةنسلالعو ةيآهتأ مهل رادقم كلذو ماكحالا هءقلعتام هبدارلاليق ةجادلاتقو اهيلاعجريو اهعقاومت ْ ١
 ىتحىأرلابلاغب ةباصالا همكحو هطئارشو هقئارطىا سايقلاهوجو فرءناوماكحالا هب قلعتام اضيا ه.داوإ

 بهذمةف رعم قيرط سصخما) لوصالاىف هقيق مامتو رانملاح رش ىف اللا نبا هركذ بيصيو ”ىطخم دهتملانا !

 هتعصو هطبضب ©( ربتءم  هلوقب هفصو هللدي أك مظعتال هنو ( باتك لقنىف ) اهثد>ا نيئيش (داقملا دوت

 بالطىا (هجارذماو هتعلاطمىلع ردق نإ ظلغلا نم نمأيل ( مت“ ١) مهنم نعط ريغ نم (ءالعلانبب لوا :

 باوصلاو حدا [مليقو اهعصا ىراخلاو نآرقلادعب بتكلا حصا اهثو لسمو ى راضلا ما مكملاجو
 لسع وفالآ ةعبرا وحن رركملافذكو رركلاب لث 0 وعبسوة دج وناّنامو فال 1 ةعبسىرالا ىفام ةلو لو

 ىناتسح“ل اد واد ىبا نب دك د ةعملا ننسلا نم فرعي حت اىف هي ١٠١م ةدايزلا نام فالآ ةعبرا وح رركللاطال

 ىباوىذمرلا ىديعىباو

 نا وىاسنلا نج- رلادبع

 1 ىرادلاو هحام

 زوحي وا هيلع ماودلا مزاي له دحاوب ديلهت عق وناهناو قيفلت ريغ نم ن كل هنيبعت ىلع

 رجا لعق تلد عم دهت<حم لعىف دلقناو الوا ةرورضل رخآىلا هنم لاقتالا)

 كلذىف رخآ تقو ىف رخآ دهتحبو تقوىف دهتت لعىف دلق ناوا رخآ دهتج ا
 داهتجالا عطقنا املا ن نكلوو# هيلا عجراف هليصفت ضعب قبسدو هلعل ليصفت اهيففا'

 الف ةئامجبرالا دعب سايقلا ماعلا < نبا نع مدقت دقو # ليوط نامز ذأ

 اماو حدالا وهاك داهتجالا ؛ىئز# مدع ىل_ءىنبم اذه نكل دحال اهدعب زوجيآ

 ىضاقلا نوك موزلىف لاقب دقو ادبا ةلئسملاف دهت 0 ضرقنب الف هزوجي نم دنع

 ىلعو ليلد ىا نم ذخا مكح ىا ناو اهتءلاطمو ماكحالا ةفرعم ادهتحمىتفملاو

1 

 بتكلا نماهريغو ةمم زح

 تبن رقتلا ىف اك ةريخدلا

 ىوونلا مامالل ريسيبلاو

 ضعءب ىفو + هللادحر
 ىور مججئاصملا حورش
 ىراذلا دمي مشا 5
 سم نسل ىلا ميثلاو

 0 ءالعلا ريغ رايتغا ىلا تفتلي الف كي تاققثلا ءالعلا نسب.لوادتم ريتعم باتك لقنىف دلقلا |
 امج هللااههج رىريشقلا ريغ رايتعاىل ةتليالف < 2غ / اني. لواد ربك داتك لقنيىف دلقملا

 اتاروا اقروا ثيداحالا | ىباعم هذ # هجا رذ او هتعلاطه ىلع ردق نأ 39 ِ ءامل |نم تاقثااريغ رابةعاوا أ 9 و ع - 0 8 3 0 .- | عه 5 . ١

 ىنلا حور نه ادادقساو ىلاعتدلا ىلا رضتو ىلاعتال ةدايعلا ا صلخاو 5 و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب دا ةنيدم ىلا ءاجإ

 ةعوض وااوذ. قابدصختلا ن :داحالا|ادج واه. آنا مون هيلع باق ةهتتلا وةعوش ملا ثيداح الا امل نيب نا مالسلا هيل

 ا دهتملاب هذه ةقرعم قبرط مص ا هلوق هيلا برو اهوحنولصاو ةدعاقىا

 ميشلاو ىنات ”لا دوادونا مامالا خحشلا اعجج مث 5 اههايعسو نياانكلا ىنعتا امو 'قارولا نع
 نيدو العلا لعاهاض مر دالبلاىف ١ رفاسو معنا ا ءلاىف اغلابو نصت تب دداحالا ىذمرتلا ىسيدوتا مامآلا

 هللالوسر هدحاو ةليلىف هللا ءاياوا نم ايلو نوعبرا ىأرمث مو ا هللاىلص هللال وسر ةنيدم ىلا هاينز

 ثيداحالا ناب امها اواوقو ى.ميعىباو دوادىبا ىلا ىن٠ اوغلب مهنه دحاو لكل مالسلا هيلع لاقف مانملا ىف مالسلا هي

 اتاو ايندلاىف اميعس ضوع اذه ادذف رانبد فلا نورشء ىنالفلا ماقملا ف اينعويص وهال ةحه# اهلك امج ىتل

 ناسح ىلا جباصملا ثيداحا مق ى وغبلا مامالاناو + ىنشورلا دمحم علاطملا ىفاك ة ةرغ لااا ةعاف_ثلاماق»ىف

 ىهتلا ىذمرتلا ئميع ىلاو ىناتسج#“لا دواد ىبا ننك نيسلاىفام ناسللابو نيهدعأ اىفام حامعأاب ادي م حاصصو

 نم ةعاج- تيأر رارسالا حاتفهو راونالا حابص٠ بحاص لاق ىرودقلاب اك ةربتعملا بتكلانمو + همالكا

 رقفلان م انمآ نوكي هظفحن٠ كراب» باتك وهو ءايولا ماباىف ىرودفلا باتتك ةءارقب نوكربت ةيفنحلا ,البص



 بأرو هلاسم ددع ىلع مهاردلاب اكلامن وكب هاف ةكربلاب باتكلا متخدنع هلامدو حلاص داتسا ىلع أرق نه ناىتح
 رابخا) ىناثلا ( و)دمالكى هتنا ةلثسم فلا سثعىبثاىلع لقشم ىرودقلاباتك نا عمجلاحورش ضءبىف

 ]اهتثامدعل هءلمتلا روجالف رداونلا باتكك «باتكلك ل #ازوجيالف هلعو هلعىف) ههبننو هبركأ (هءقوثوم

 |المو « هدازدجاوخ ةيشاحىفاك باتكلا اذهىلع اداقعازومجي ذئنيف لوادتم باتكىف هلقن دجوناالا انرايدف
 رذاقلل ليهسقلا و نيلوصفلا عماحو ماكحالا لقسم و سلاجلا ةضوروةيفوصلا ىواتفلا وىواتفلاعماح وى واهلاباتك

 |علا ضعب اهنع لقندقو بتكلاكلتقوف تناكناوىهفةينقلااماو نيكلاهلا ذاقناىفاك ةيدادلحاو تامهملاو دوت

 تقلا معيولاذا اهفاع لمعانا اهتاغفىلزنعم اهبحاصناو ةياورلا فعضب تاقتثلا الغلا عوو 4: اهنكل عوتكف

 |اذلا اذههل قةح نوفال وا رظن.نالقاعلا لف سيك ٠١ راضيا ذاقنالا فاك الكف ةفلاخلاعماماو ةربتعملا بتكلا
 000 هتسسححح ةمئالا نءةبعكلل هراتخكو

 رون ىلاعت هللا نهر ديؤملا

 مهبولشب نيدهازلا ةريصبلا

 رسضاحلا ضرعلا اذهىف

 نيك اسملا ىلع نيةذشملا

 ءافعضلا ىلع ءافؤرلا

 ادحاو دج ونف نينمؤملا

 اذهىف ةفصلا اذه ىلع

 !دج ريطللا ليلقلا نامزلا

 | ءريخ ىلع دقعيف دهتملالوق رخف يهلعودلعىف هبقوثوم لدع رابخاو# لاسم

 | هلوقلعيرفتاذه ىوتفلاو ءاضقلاىفو هسفن قحىف 6 باتك لكب لمعلا زوي الذ#

 فاصملانع لقث رداونلاك روتسم لوهحم ب اتكب لمعلا ز وجال ىبءيربتعم باتتك ل عن ىف

 ا لمتثمو سلاجلا ةضورو ةيفودلا ىواتفلاوىواتفلا عماجو ىواملا باتكهلثمو

 | ةينقلااضياو ةيدادحلاو تامهلاو دوج ىضاقا ليهسلاو نيلوصفلا عماجو ماكحالا

 فالخ معيملاذانكل ىواتفلاةرمص اضااوىلزتءم اهيحاص و ةياورلا فعضبةروعشم

 | هءلمعل مرجالف ربتعم باتك فسد لقةنىلع علطيملو سايق فالخالو اهنمىوقا

 | عطاق صنك ةلئكسىفاهعامتجا اولاق عمجملاوةيادهلاو ةعبرالان وتملاكر بتعملاباتكلاو

 | عينا ىغبشو ةيريهظلاو ةيزازبلاو ةصالحلاو ةيناخلاو ناك اقك ىواتفلانهو

 | باتكلا لوق رابتعا نوكىف ٌركالاو قثواللاهس ريغلا فلاخالنا دال هلا | 015 - .

 ظ 001 لالا وق! سعب ىف اودقناو ىوق باتكى فيعض لوق .دجوتدق هنال ربتعملا ا 0 ا
 | مالسلا هيلع انين ثيداحا ماكحالاف ةجانل ملصإ مناو ثيداحالا بتك اماو 0 2

 ىلع مف ىراخصلا ميت اهعصاف داهتجالا بصنم اهنوكل مالعلا زيزءلا هللالوقك 0
 ]| اع لعلاو اهتاوراز وحي ةفيعضلا ثيداحالا نكل ةتسلا بتكلا قاومت ححدالا

 طايتحاوا تباثلمم دييأتىفو سايقلا الواهنمىوقا فلاخم ملنا لامعالا لئاضفىف

 ظ | هتيعوضوم هينثعمالا هتاورزوحيالفعوضوملا اماوالصا ,كحتايئاىفالاضيا لم 0

 |0000 لوول لما زوج كارز مو نا ةالخ الساد ليالو || و2 ا
 | برجي هنوكل هؤادتقا لصن نمدءالف العود قثو انع هلاح ةفرعم ريغ نم كءالعلا 6

 هنا معو هيلع هكدقحنلم

 ترج ىلا ىنحتلا نه دكد

 علواو ةفسالفلا مالك

 مه- وه لقن اهوفلؤم

 ْ . ربك 1ع ناك اهناخ
 | نا مدقت دقو ةقث سيل نكل املاء وا لاء ريغ نوكي نا زوحيذا لدعلاو علا [| 4 0
 - 3 مهتا رابع و مهتاح الطص | نه

 («(نم) نءو ىواضبلا علاوطو مالكلا ٍلعف ردفلامامالاباةكك الذ و تايمسمالب ءاعسا اهرثك | ىئلا

 اىزتنم لكلوةب)لمتلاز وج (الو) مالكلا ن«ةيسونسلا باتكب هياعف مالكلا ليصفت دارانءو ثاذىف اههوذخاذخ
 ةلاىلص هللا لور لاقلاق هنا هنعىلاعت هّللاىذر ةربرهىبانع اناقئاو العو اع هلاح ةفرعم ريغنم (ءالعلا ىزب

 ل-هلانمىلحا مهتنسلا نأضلا دولج سانال نولي نيدلاب ايندلا نوبلتحي لاجر نامزلارخآىف جرب سو هيلع ىلاعت
 علل عدت ةنتق كئثلو | ىلع نثعبال ىريغبال تفلح ىتز بف نو زنجي ىلعما نورئشىبا ىلاعتهللال ودب بابذلابولق ,هولقو

 ءوسلا ءالعوه ىمالليو مسو هيلع ىلاعتهللا ىلص هللا لوسرلاق لاق هناهنع ىلاعتهللاىذر سنانعو * ناريخ مهيف

 ءارقو لاهج دابع نامزلا رخآىف نوكي مالسلا هيلع لاقو مهتراجي هللا عراال مهسفنال ة راخت رعلا اذهنوذخي



 (ةعاجلاو ةنسلا لها داقتعا )اهداقتعا مر (ةعدبلاداقتعا لباق»و) نعلا ةضورىاك ىمالضنت مهب ةقسفمالع

 ٍةيوبنلا( ةنسلاب كسلا )ةنسلا لها داقتعال لص وملائا (هبسوز رانلانم ىلا مه:ء ىلاعت هللا ىذر هتاعص ةعاج

 ىناسفنلا(ىوهلاكرتو)أطيلنا ىلعهنم عامجالا ف اهتمدما(ةمالا عاججا ) هيلعام ( و)داقتعالا ف( ةباعكلا هيلع اهو
 فامع امو كسسمتلا نم لاح 6لالدتسالاو رظنلا عم ركذ امتلصاريغنم لقعلا ىا (ىأرلاب باحعالا) كرت (و

 داقتعا اع بحاصبىا (هبحاصب )هيلع فوطعملا ىلع وا كسَمتأا ىلع فطع معفرلاب (ديلقتلاوإ) ثلذب ابوعتمىا هل
 تاكلهملا قالخالا نم( مساتلا و ) هكرانمثاو رظنلابوج و نم ه4[ ١٠٠ه زق تف عامل (مناعم) ناك (ولو) نش

 ءارلا 0 ) ءايرلا ( ١

 ةرمهلابو ةيدصلا فيفحو

 راهظا ةغالافوه اهناكم

 وهام فالخ ىلع ”ىثلا

 قاربىءار ردصم هيلع

 هتءار لاقب ءايروةآ ام

 فالخ .هلترهظا اذا

 ةعبس هيفو) هيلعتنذاام

 ناكم ثحم عجب (ثحابم

 «لوالا ثحبملا) ثدملا
 هبربع (هشيرعتىف) اهنم
 مس ناو دكللا هلو تل

 ةعديلا داقتعا لياقهو 3 ملاعلز اعل زاذا اًضراو كتهتملا ملاعلا ريبكلا داسفلا نم.

 » ةئسلاب كسلا #3 ةنسلا لها داقتعا بييس # هببسو ةعاجلاو ةنسلا لها داقتعا 1

 ةباصعأاهيلعامو 9 تاداعلا ىف لب تالماعملاو تادابعلاىف الاماو الاوقاو اداقتعا 8

 اضياهبيس # و نيعجلا مهيلع هللاناوضر مهدعب نمو نيعباتلا نم# ةمالاعاجماو |

 نيسحن ىا# ىأرلابباجعالا وو كرت «وو# ةلجاعلا تاظوظملاىا *«ىوهلا كرت |
 بحاصاى ا «هبحاصل ديلقتلاوالالدتسالاو رظنلا عمل ىعرش لصاريغنِم هلقع أ

 ةقومذملا نيتسلا نم # عساشلا وو# بجاولا كرتل « منا عمول و# لالدتسالاو رظنلا أ

 هتامالعو ىنيلخا ءايرلاو ءايرلاهلامو ءابرلاهنامو هفيرعت ثحابم ةعبس هيفو .6ءايرلا9
 لوالا ثدلاو ءايرلا جالعو صالخالاو ءايرلانبب ةددزملا رومالاو ءايرلاماكحاو أ

 يمقن وف هعوقو ةرزثكو هرطخ ظعلدب ةيانعلالامكل رخآآلا نع زائل 6 هفيرعتىف |
 ةآ ارم ىناريىءار ردصم هياعوهام فالخ ىلع'ىبثلا راهظادغل ءايرلاىا وه |

 5 ةداراببولقلا ىفةلزنلايلطوهليقو هيلع تناامفالخ هلت رهظا هةءار لاش ةايرو

 اهواز ىلتف را هك ل عفنةدارا# وه فرعلا فو ةيؤرلانم هقاقتشاو اقلطم لئاضفلا
 ار اا لاشامىلاعجاراذهوتوصلا ضفخو نيتفثلالوذ وك لمعلا ليلذىا «هليلدوا |

 ةرخآلا لع ىا «همالعاوا# تاداسبعلا راهظاب بواقلاىف ةلزنملا بلطءايرلا
 ع ءارك الاذلا رعا رطضم»# 'ىحلا هارك | ريغنم# هتثالث ءايرلاف «سانلانم ادحاو#

 لبق لك نم لصفل ىلك أ عنيا را نأ لماع انف ههيسفناو لاذ هزاتضالو ةاضر الام ل ل١
 هلياقلل رظنلاب هللاغب مسق || ١ ١

 ن اكمسق روعقلو مدس :

 ىناثلا ثحملاو بهاوملا

 ثعلاو ءايرلا هبايف
 ثعحيملاوءايرلا هلاهف ثلاثلا

 دوو 2 نوودتلا ءازع

 موهفمل ةفلاخ“ وا هنيابتم

 وضعوا هسفن ىلع فاح اع ديدهتلاك رارطضالابجونىا ء لم وهف ءاضرلا مدعاو

 وام رايتخالا دسشالو ءالالا بجوبال ءا_ضرلامدعب صاقاماو +هناضعا نم

 ائيلم نكي ملام هارك الاد رجب ءابرلا ةحابا مدع فنصملا نم موهفملاف برضوا سبح

 ضرفو ءايرلاول_ئقلاك حاسم ركل لسءفناىرغربا مامالا نع عيواتلا ف لاق+

 1 : لمأف ريغلالام فالتاو راطفآلاو رفكلاة لك ءارجاك صخ مو راب رشك
 يفملاا ءايرلا ىف عبارلا 5 5 3

 را تاو احمر مالعاهدصتىف نكيملولف لمتلا سفنىا « هسفن ىلع# مالعالا ةفص *«ثعابلا#

 عباسلا ثحلاو صالخالاو :هايرلانيب ةددزت روماف 6 ى 15 ةقبرب )3 سداسلا ثصلاو هايرلا ماكس
 لمافلاو هلوءفم ىلا فاضم امه«يف ردصملا (ةرخآلا لم“ ايندلا عفن ةداراوه) هغب رعتف ةيشااا ىفاك ءايرلا جالعف

 هجاوخ ةيشاح ىفاك موصلا ىلع نيلادلا الث /توصلا ضفخو نيتفشلالوءز لثم لمملأليلد ىا (هلادوا) فوذحت

 «مارك اريغ نم) ةمع“ اذه ىميو هعفن ءاحر (سانلانم ادحا) هلمعب لماعلامالعا ةداراىا (همالعاوا) ءداز

 *يفاملاريغبالو وضعلا فلتو سفنلا لثق نم ءايرلا سفن ىلعىا (ه-_سفن ىلع ثعابلا) مزامىا ('ىحلم) كاذ ىلق



 اىف ءايرلانا عا مث + ةيحقلاىف اذك هيف ءارك الا عم ا لاا دارو دعا وكدا ا ول كرر

 رق ةدابعلاو هل ىآارملا وه ريغلا هي[١٠1]- كلذو ىئارماوه دياعلاف ريغال ةدابعلا ةداراب صوصخم مسا

 ةدابعلا راهظاوه.ىآ ارملا

 ع «(هدضو) ءايرلا وه

 صاللخالا ) ءايرلا دض

 (برةتلادصق دير حت وهو

 ىونثعملا برقلا سك ىا

 «ةعاطلاب ىلاعت هللاىلا)

 برقتلاب قلمتم رامجلا
 فالتخال ةلبق فرظلاك

 ةدارا6نءر) راما ىظفل

 دي رتب قلعتم (ايندلا عفنإ)
 (قباسلا مالعالا) نع(و)

 ةلئبم" كالذن اولعول اما

 رضب الف 1 مو

 ىف ءاح دقف هصالخا ىف

 كلذ نا عوفرملا ربملاا

 نم ؤملا ىرعشب لجاع نه
 صالخالا جذيىا(رغو)

 نسحالاقب (ناسحالا)
 هلج-او هنيز اذ ىثلا

 مالسالاناكرا نب نيزب هلاف

 هب دارملاو اهنسحن و
 هيلا اا صالخالا

 هللادبعتنا وهو) هلو
 نكت اناف هارتكناكىلاعت

 ىنعي © كاري هتاف ءارث
 ىلاعت هتدابع ناسحالا

 ميظعتلاو ةيهولالا تعن ىلع

 ناف بلا رظنت كناكامل
 هنرسض>ىف كلما ةعاطا

 اطاشنو ادح عيطملا ديري

 هفو رعم ىفاعمط و لمعلا ىف
 ىف هبدات نم افوخو

 كالذو ةهطيرفتو هريصفت

 هد ةملكب ءاركناك ديعلاة يور ىفلاق امناو قيقحتلا ةملكب هلام هلافدلوق نم دارملا وهو هلاح ىلع كلملا عالطال

 || 4 ةرخ آلالع سفنىلع ثعابلا ىنعب ايندلاعفل ةفصوا لمعلا اذهب تأيمريغلا

 | ىلع هارك الاكلذ ثعابىا ريكنتلا ىلع ثعاب مدل ضعبفو «لعانلا وايثدلا عفن

 نع ولخال هلعل ةلجلابو ءايرلاب لمعلا ىلا ميعاد هاركالا نوكي نعي لمعلا س

 " قاعتم © ةعاطلاب ىلاعت هللا ىلا ب رقتلا دصق كير وهو صالخالا هدض و ءافخ

 .اماو «قباسلا مالعالاف»ه نع وه ديرحتلاب قلعتم هيايندلا عفن نعو# برقتلاب

 . كلذنا عوف رملا ريللاىف ءاحدقف هصالخاىف رضيالف هدصقت لو هم كالذن اولعو)

 /قحلادارفا صاال_خآلا ةيري_ثةااىفام ىلا بيرق اذهو نمؤملا ىرعشب لجاع نم

 | عنصتنم 0-0 2 نودىلاعتهللا ىلابر تلا هتعاطب ديربناوهو دصقلاب ةعاطلاق

 /ةلحالمد ءقونلا صالخالا لاقبنا ديو سانلادنعةد# باستك اوا قولخلا
 ١ هتربحانم باقهتعدوتسا ىرسنمرس صالخالا ىسدقلا ثيدللاىفو صضاخدالا

 منلاو حدملا ءاوتسسا صالخالا تامالع نم ثالث نونلاىذ نعو ىدابع نم
 "ليقو ء رخآآلا ىف لمعلاباوث ءاضتقاو لامعالا ىف لامعالا ةيؤر نايسنو ةماعلا نم

 «ناسحالا وو يتني سصالخالاىا « رع و لاحبظح هيف سفنا نوكيال صالخالا
  ءازج له «نينسحلابح هللانا ةدايزو ىنسملا اونسحا نيذلل + وحنيف روك ذملاىا

 ا ىلع لمحت

 ا قافنا ليقو * اعم ةيويرلاو ةيدوبعلا ةف رعم وهل يقو + نسا زا وجب “

 نعلق هرم هنةيقح و ليق ىن ئهذلا دهعال ماللاف اسال ناس دل

 ىلا ةازاحم

 / ىلع اهعاشإاب ةدابعلا ناقنا لمق و+ناك نم ا اناناسحالاو ناك ملا قالا ىلع ىف ملا

 1 « رهر» اماودو ءادتا رجيظع راضساو هتبقارعو قطا ح ةيامرعم اههحو

 دبمتلاو عاطادبع نم هللا دبعت نازل لاق 5قا ةدهاش٠ هيلع لاذ امهدحا ناو

 ١ رظنت كناك هتدابعىف بدأتتناب «ءارتكناك  ةلذلاو عوضإللا ةيدوبعلاو كسنتلا

0 

 ل

 ] ثحلاو لامالا راسيف صالخالاو لاح لك ىف ةبقارملا ناب زاحجيالا عم عمت هيلا

 ا لاه اهذه ىلا ىهتشال ن نمءنناثلاو هنكم نمش كري مهب رنباء هنا ض رف وأث يحب امهملع

 [ هناف ءارت نكت ل ناف# هلوقب هنييدقو هلدهاش»و هيلععلطم قللاناهيلع بلغ: نك

 | ىأرع كسفننا ققحتناىلاقةيؤرلا كيئاهىلا روضاا ونيقيلا هتنيلنافىا لا 5
 ١ هقلخ نمدحا لكل دهاشم تبسك اب سفن لكىلع تاق ةيفاخ هيلع ىئخمال 0

 رح ىف

 ٠ هناعاي هيلع نيعتسيف هيلع قش هاربهل 01 هبرقراضح#ا و هتدابع ىف هللاة بقا رم

 ' ماقملا كلذ ىلا لاقتنالا هيلع لهسيل ”ىش هنم قال هيلع علطم ىلاعت هللانا
 | كتان لاّشام ىلا بيرق كلذو ربك الا دوهثلا ماعةم وه ىذلالك الا

 هيلا ريشبو هارب نكت قا ةدهاشم هيلع بلاف امهدحا *نيلاح ود ىلع

 ' ءذهلا ىهتليال امهيناثو *+ىبر ةدابعىف ىنيع ةرق تلعجو مالسلا هيلع هلوق

 | امهتاوتسال ىناثلا ف مص اللوالا لاخلا ىف رصّمال هناايكف هن ا دعا
 || 7 اذادبعلاناف هلبقا ليلعت ملا نكت ملناف هلوقو هللا عالطا ىلا امهعالطال ةبسنلاب

1 
1 
7 



 كالملانءاىف كلا ةلجخلاو ال_صا ةيؤراازوج ال نم دزع اعسال هلدو> وال ىذلا ل. اب ديبشتلاباب نهوهو هيثثلا

 هيلاو هلدهاشمو هيلع علطم ىلاعتو هلاكس قملانا هيلع بلغي نكحل ةلاحلا

 ةرع ناتلالا ناتاهو +نيدجاسلا ف كباقنو موقتنيح كارب ىذلا ىلاعتهلوق ريشي

 هيلاعلا # ةلزاا بح ىلع هامش # ءايرلا قاطيدقو ف هتيشخو ىلاعتهللا ةف رعم

 ةباتكلا لثم 6# ايندلالامعاب ف هومغعيو هودمصأ « سانلا بولقىف اهدصقو 9
 موهذم اضيا اذهو ايدلاة بتر هبلانيل «# ايندلالهاءاير اذهو © ةطايللاو

 در لا لمعلا ويدلاعفنلاةدارا لوالا * هيء-#إ لوالاو  نيدلا ىلا هلاضفال

 طبىلا # نيدلال ها ءاير © ةعماب اذه ىعو كاذب همالعا ىناثلاو هليلدوا

 عفن هدارم لب الصصا #* ةرخآلا عفن ةدارا هنراشملنا لوالا مسقلاف 8 لمعلل

 ةداراتنراقىا #« هتنراقناو ضم ءايروهف هلاومالاب لل نارقلا ةءارقك ايئدلا

 «# اما ظدئالث اذهونيتدارالا طالتخال 4 طيلخت ءايرف 9 لوالاىلا ةرخآآلا عفن

 واسموا # ربدتت سكعلا ىلع ليقو ةرخآلا عفن ىلع « بلاغ © ايئدلا عفن

 ال ىنعيمالعالاو ماسقا ةثالث هتح طيلخو ضم ىنبد «# ةسّج ةلواف بولغموا

 ةسجخ ريصي لوالا مسقلا ىناث اهلا مضاذاف ماسقا ةعبرا لوالا مسقلا لوا ناك

 ايندلا عفنهنم دارب ىذلا ىنعي لوالامسقلا لواوهو # ايندلاعفن هنم دارملاو

 لم ىه ةراخسالا ةالصك ىلاعتدللانم بلطيو عفنلاكلذ داريذا * قلاخاما 9

 حالصلا راهظاك « قولخموا  ىلاعت هللانم ىمالا فاشكتسا اهبدصتب ةرخآ

 ةعبرا لوالامسقلا لواىا ايندلاعفننا تفرعدقو *قولخلا ضءب نم ايندلا بلذج

 ىنعي لوالا ىتاث اهبنحي 'عضو اذاو ةينامث نوكي اهف نانثالا ناذه برمض اذاف

 ةئرجوا هيفاضاوا ةيلك ةساير 46 هاحاماؤ# اضيا# ايندلا عفنو #ةعستف مالعالا

 « لاموا #8 هاما وايثدلا عفن ىه ةعيفرلا لزانملاةرخ آلا ل غوه ىذلا لعلب بلطي نك

 عفدوا 98 جوزتلاك * ةوهش ءاضقوا © هلامثكيل راكذالاو نآرقلا ضعب أرق. نك

 لث٠ ريثكلا نع زاريحا حارمشلا ضعب هعبو ىشحملا ىلوملالاق *# ريس ررضض

 اهاركانوكي هلال ءايرلانم نوكتال ذئننح هناف هدام لعل وضعلا فلتو لثقلا

 نا كشالو ىلوالاوه ريثكلالب ديقب سيلوهو مهضعب لاقام فعض رهظيف ائحلم
 مال-ءالامض دنعو نوثالثو نانئاف ةر وكذملا ةياثلاف تبرضاذا ةغبرالا هذه

 ةيورضملا ةعبرالا هذهىلا عجار رهاظلا «« اهنءلكو #9 نوثالثو ةثالثثروكذملا

 « الوا ةرخآلا لعىلا لسوتللاما » نيثالثو نينثاىلا ةغلابلا ةيئامثلا كلتىف

 لسوتال ايندلا عفن ةدارا ىا  لوالاو 9» نيتسو ةعبرا ىلا ةغلاب ماسقالاف

 لامابال (ايندلا لاعاب سانلا بولقىف اهدصقو) ةيويئدلا (ةلزنملا بح ىلع) امرسث (ءابرلا قاطيدقو) عئاص ظ
 ةدايزإنهلعاف هببلطي (اندلا لها ءاير اذهوإل ءايرلاىف مه ١٠١ا/]ه- دراولا ديعولا كلذ لوانت الف ةرخآأ

 ىويندم اب ةيوياد ةبر
 ىا »ع رسل لوداو 2

 لمعمل ئودذدلا عفنلاةدارا

 دم دلع وا هال د واةرخ ألا
 يع ىناثلاو لمعلا كاذب

 هاير ةيشاملا ىفاكةمعتلاب
 لمعلل طبحلا (نيدلا لها

 نه نكي مل ناك هلريغمللاو

 كراس باوثلا ثيح

 مسقلاف ) قسيقحت ةدايز
 ءاير ىعست نم ( لوالا

 عفن ةداراوه نيدلا لها

 و1 هرحكألا لمعت يذلا
 هجاوخ ة.ثاح ىفاك هليلد

 ( هنراشب مل نا ) هداز
 عفن ةدارا ) لوالا ىا

 عفن ةداراعم (ةرخآلا

 ايندلا ض رغل هلع نابايندلا
 ناو ضحم ءايروهف )طف

 اهعفن ةدارا © هتنراق

 ءالصقل ( طلخ ان
 (تلاقاما) نرمالا الك

 وا) ةرخآلا عفن ةدارا
 واز ايندلا عفنل (واسم

 ةلخاف ١ هن ( بولغم

 ءايروىويد ءاير(ة سجل

 طيلخت ءايرو ىنيد ضم
 ىفاك ماسقا هد

 هنف تارلاو ) تهاولا
 عجارريعضلا مايندلا عفن
 ى ماللاو فلالا ىلا

 (ةوهثءاضقوالاموا) تباقنهجو هلصانا مدقت(هاحاما ايندلا عفنو قولوا قااخاما ) ايندلا عفن هنمديراىذلا ىاىذلا

 ضارغالا هذهنم ىا (اهضلكو) ىلوالا ريثكلا ثكاذكلبديقب سياوهو (ريسي رض عفدوا) سفنلا هيذلتسيام ىف
 ةداراىا (لوالاو)هتاذللب (الوا)اهبابسا نمو اهقيرط هنوكل(ةرخآآلا ل عىلالسوتال) روصقم (اما) ةيويئدلا



 نيدلا ىلاالسوت ايندلا عفن

 لحم ىف(ىلاعتقااخلا نم )
 اطبحم (ءايرب سيل) لاخلا
 ةالص دورول ) باوثلل

 ةالصص ©( و ةاقنتدالا

 ةالض ( و ةراخسالا )

 نم (اهوحتو ةجاملا)

 ةءارقكبرقلاوتاولصلا

 هللا 1 ع اول روع
 كالذ ءاجاك ةقافلا عفدل

 دوعسم نبا ثيدح نم

 ةروس ةءارقكو اءوفرم

 ءافثل ماعذالا و ص الخال

 سب ةءاوقك و ضيرألا

 ا 1 0 ا 0
 ءلازدب

 |١ سيل ىلاعت قااخلا نم  ناكنا غلبلا كلذىف هدويقو هماسقا عيمجي ةرخآآلاىلا
 |١] مارلا ف فنصملاىأر ىلع ماقملا اذهىف طبضالاو رهظالاو رصخالا لعل أ ءايرب
 َ اماو ادد>ا همالعااماو هليلدوا درعا 0 ايدلا عفت ةدارااما ءايرلا لاه نا

 طياذق ايواسموا ابولغموا ابلاغ نراقيوا ضخم ءايرف ةرخآلا عفن ةدارا نراشال

 ريسن ررض عفدوأ ةوهش ءاضقوا لاموا هاحاما ةعبرالاهذهىف روصتملا ايدلا عفن مث

 ||| ةرخآلا ل-عىلا لسوتلاما كلذ لكو قولخلاوا قلامللا نم بلطالاما كلذلكو

 ا 1 ليصفتو طسإ ةدانز دارا فئيصملا لعل ءايرب نر قلاملاا نمنا لوالاو الوا

 || ايندلا عفن ةداراوه لاَ نا تاذزم حضوافالاو مارملا ىف ماقشا ةدايزا ماقملا ف

 || ىتعن فاضملاو خلا لاموا هاحاما ايندلا عفن ىتعا هيلا فاضملاو خلا ةرخآلا لمعب
 ١ اًضاو واسموا بولغموا تلاغ نراقموا ضخم ءاب رف ةد ر<«امأ ةروك ذملا ةدارالا

 ]| لوقا مث هالوا ةرخآلا لعىلا لسوتلامااضياو قول لاوا ىتااملا نماما ةدارالا

 |١ ناكناو هلوقنم ىتأيسايف هصيصخق رخآلال ع مالعاب ايندلا عفن ةداراىف ىرحت

 ةراشا * خلا لسوتلاما اهنملكو هلوق اضياو + ىجغشامىلع سيل خلا ريغلا مالعا

  ةلج نمو ان 1 ريشاك ىثحلا ىلوملا عضوتىلع مزلاك ةقباساا ماسقالا عيجج ىلا

  لعىلا لسوتالاما ةرخآالا عفن ةدارا نراشالامنا ىنمالؤيف ضحلا ءايرلا ثالذ

 . قيرفتلاوديدّرللا حث واهنم مسق 'ىثلا يسقوا هلميسق علا مسقف هر

 رطملابلطناف  ءاقسدسالا ةال_صدورول و لمأتف دبعب لسوتلاو ةنراقللا نيب

 || قلاطا وه هنم دارااو رجالا لمعت اندلا عفن ةرادا تاناينلاو عورزلا لحال

 نسفن موزلناو دوجوعي سيل ةرخبالا لعرىلا لسوتلا دصقنا لكشي نحل ىلاعت

 0 تلطي نم ىلع لاثملانا ىعدا ناو هكسفلا ىقال دصقلاىؤ مالكلاو دصق الب لسوتلا

 ىلع كلذ, ىوقتلاة ي' طرمشب نكل عورزلاوا لسغلاو ءوضولا وحن لجال راملا

 | وحنا اضياو +لسوتلاموزا ةيافكب ىعدب ناالا هدعب ةياغئخالف ةرخآلا ةعاط

 أ نا مزل ف ماوعلا ةماع يم رك االاؤ ةرخآ الا عفن ةدارا اهتراشال ءاق سدس | ةالص

 ةيافكلاىوعدو ءاهقفلانمدحا هركذ.ملو ةينلا ثالتبالا عنما بحي اضحمءاير نوكت

 كيذك اضيا اهناف «# ةراخسالاو © ةدارالا عيسصتل انه نكعال روكذملا

 | كلذىف كلذك اهناف ه# ةجاحلاو 8# ىتيدال ىويند ىمال ةراخضتسالا نوك دنع

 (| عفن اهناف ةرجالاب نايببصلا ملعتو ةباطلخاو ةمامالاك لبق # اهوحنو يه ليصفتلا

 ْ  .لثءليقو ىلاعت هتدابعغرفتو هلايعو هسفن قافنا ىلا لسوتا ةرخآلا لم ىويند

 || ماعنالاو صالخالاو ةليل لكىف رقفلا عفدو ةرسعلا مايا ىف ةعقاولا ةروس ةءارق

 «ءافشل) 2



 (ءايردلك ) قلامللا نم ىوبدد ريخز وأ هبل سوتامريغ وىا ءاير هلكوت ًالاهلوق هريخو أدتبم عفرلاب (اهريغو )ذاراال ١

 لعش مهنا هيلع قد .صيذ ا نيناذلا دحال هتبلغ عموا ءاوسلادح ىلع نب رادلا عفنل واق ولخل وا قالا نم ايندلا عفنل ناك ءاوست ْ

 هلل صل هيلع سانلاعالطا ضرغل لمثل اناكاذا اذهىويندلا هه[ ٠١ ةرهوح عفن وهللب طقف ىلاعتهللا هجو دصس |

 هب لسوت, امريغىا أدتبم مفرلاب اهريغ و دارا سب ةءارقو ضاىمالا ءافشل
 امتماسقالا نم اقباس هيلا ريشاام عيجب ىف ىا *# هلك 8 قلامللانم ةرخآآلا لما
 هرهاظف #8 ءاير #9 ىورخالا لسوتلا مدع نا قلاخللا نمو اقلطم قولا نم وه

 ىلا ةراميلا دصق مض نم يح بارث مدع مزايف ابولغمواو طياذقلا ماونال لماش

 ةرخاألا باوثنم اعذام اًقلطم ايدلا لصق لعدح نك لوقوهاك هم رح لب هدح رصف

 هدصقب اقلطم باثارهضعبو + مئالاوال ايئدلا بلغ ناف ةبلغلاب لصف مهضعبو *

 ه6 ريغلا مالعا ناك نا 0 مهف لمؤتناامماقملا ىف حابم سما هيلا مضام نال ىئيدلا

 هل 4 اثعاب 9 ءايرلا فيرعت ىف ذوخأللا مالعالا وهف لوالا ثحلا ردصب قلعتم

 ريغلا ءادتقا ىا # ءادتقالل ف ديقلا اذه ةئاف رهظيال #« راهظالا درحت ىلع

 ةمحاصلا تاينلا نم هوو ريما ىلع ةلالدلا باب نف هلثم لمجتف هيلا لعا ىذلا

 ىمسع هلاح نسي ةداهشلاو هيلا داق”تعالا نسح ضر هنم لعل لمعلا سفن ىلعال

 نيفلا#اىلع درلاوا ركشلادصقك ليقو ثيدالاىفاك هتاهثبوا هداقتعاب هللاهرفغينا

 لصاحلا وانه ليق باشا لب #ءايرب سيلف ف لهالل ملعتلاكليق و قلعا ةرصن ةينبهل

 مالع الا لصح مث اصلاخ لمملا دجو ناو ءايرف لمعلا لاح مالع الا دضق نا

 ةداراتف رعاك ماقملا ىنعمذا ماقملا لصاحنم نوكيال كلذنا ىنال# ءايرب سيلف

 رخآىما هتياغ ءاير صولاملاب لمعلا دءب مالعالاف ةرخآلا لع مالعاب ايندلا عفن
 فذصألا ةزابع تكرن ىلا باتكلا حارمش ضغن نع لئقهاؤث ليز. الو لمتلارتغ

 لاعتتا اهب لافت الاف ةادهلا ظافل الاو تانايذهلاك اهنوكل اه راي ثحعلا اذهى

 ىلعح ثلا نعرظنلا روصقو هدارم ىلع هعالطا مدع نمهناب درواو ىنعيالاع

 ىلع هللدلاو قيذوتلا هدعاسنمالا علطيالف افيرمش هذخأم نوكل همارم قفو

 ماسقالا ثكانا ال نعل دارا لوصوىف فاك لاججالا لب تالاقحالا هذه

 ق ءايرال ةص الانا نع حابشالا ىف + ديم“ عورف + ريصقتلاب فص نال قيليال

 موص ءايرلا مدعب ىئنلاو تامقاولا نع ىومحلل هحر5 ىف نكل ضئارفلا

 هموص ىقال هربخ ىف ءايرلاف متاص هلاربخا اذا اماو تادابعلا رئانس ىف هلثم

 ع«ىويندلا مهرظن ةرمث
 ثيدحلا ىفوت رةتلادصق

 وع لعن هللا لوب

 ىذلل وهذ ىريغ هيف رشا
 ءاكرشلا ىنغااناو كرشا
 ناقتسا هول لع اذأاَما

 ىويلد سما ليصختأو
 رفشلاك كلذ ىلع ىت.م

 ناذآلاو ' :راخقلاو 0
 بترااذخال ةنسلا ةماقال

 تايلا اذه نم سلف هيلع

 دصقلا نيب عملا نموهامتا
 مهن * ىوددلاو ىنيدلا

 اناث ان دلانضق لق نم
 مهنمو هاقلطم باوثلا نم
 ثعاب تاغ نالاق نه

 مهنمو 5 الفالاو اندلا

 هدرضق ىلع باث لاق نم

 هيلا مضي ل هنال نال

 احابم اما لن هل اطبع

 انآ ىلانمت هللا لاق دقو
 نسا نم رجا عيضنال

 ناو) بهاوملاىفاك العم

 لمتب ( ريغلا مالعا ناك
 ىلع ) هل ( اثعاب) ءايرلا
 كالذل 6( راهظالا در

 هيف (هب ءادتقالل) لمعلا

 و (هو<و)هلمعاو
 َتايَنْلا . علم# لإ ءادتقالا

 (ننئددازاا (ةقلامفلا
 ىلع رادملا نال ذةني> (ءايرب سيلف )لابو رخا هل ث ع ايلان وكف (ليعلاسفنىلع) ادعاب (0)لهاح ملعتك ىلاع هللادحو

 ثلا اذه ىف فيصل ةرابع تكرتدقو لاقولو<فلاوبابلالاىوذ ىلع لوقعلا ءافذ“ نم ضءبانهه هيلع ضزنعاو ةينلا



 ظ همام مقفو ىلع حرسذلا نع رظنلارو_صقو هدأ سم ىلع اهعالطا مدعل اهكرئامما ىرمعاو ىئعيالاع لاغتشاو هدب ممالد

 ثحابم ىلع العشم ةيوكل كاذك نسل ثحبمملا اذهوىنعل عض ون ملام ليها نال تانايزهلاو تالمهلا نم اهنوكلال

 ظ قي.فوالاه دعاس نمالا هيلع علطيال افيطلهداهتجاو اسفل هلام ناكال نكلو هقيع قئاقدو ردك قىناعمو ةقن رمش

 هايرلا هيلع ايف ىناثلا ثدعحلاىا سي ١١١ 89- ءايرلا هءاهف) سيه] ىناثلاثحملا هس قيفوتلا ىلع للدجلا

 ءاشا » هسجل وهو 2(

 (ندبلا) اهنم (لوالا)
 ةثيلاثلاو ىئدلا ناثلاو

 لمعلا عبارلاو لوقلا

 (كلذو )عابنالا سماحلااو
 هب ءايرلا لوصح ىىا

 نونلاب (لوتلا راهظاب)

 ردصم هل اودع وصلا

 ل

 تعن بابنم هئينو مقس

 (لديل) حابصملا ىفاك ةغل
 ةلق ىلع ) هلوحن ىا

 بودنم كلذو «(لكالا
 اموذرم ثيدحلا فذ هيلا

 ىارصن باب نم

 ارش ءامومدآ نبأ المام

 رخالا ىفو هنطب نم

 اونرمشتف اريثك اولكأتال
 اريك اوماكف اريك

 دع لع ( )وحد
 (« ةدايعلا ىف داهتجالا

 بيذب هنال اهيف بوذلاب
 ىلع ©« و ) ةداع ندبلا

 (ةرخآلا فوخ ةبلغ)
 ندبلا عنمي فومللانا ال
 ضرملاق وذ شاعتن الا نم

 ولو(رارفصالاراهظاو)
 رهس ىلع لديل) باضملاب

 مونلامدع رهسلا (ليللا
 لاعب هضعاىوا هلك هيف

 فو*خنال (نيدلاىفن زا ةرثك زىلع«(و) نارهسو رهاس وهف هيفمي ملاذا هصعل وا هلك ليللا رهد

 ءاير الو ءانبلاب ةربعلاف ءايرلا هطلاح مث صالخالاب ةالصلا ىف عرش ةيزازللافو

 لكشاوال اكو االص باوثلا مدع هنم رهغب نكلة صحت” بجاولا ط وقس ق> ىف ضنا رفلا ىف
 عب ملاذا ضعبلا 0 زج ل ثيح ةعطالا دن سمح م ىلبأ| دب ص كل راجادأ اع هيلع

 اذهلو رد مل هريغلو ىلاعت هلل ةيعخأ حيذولف ةبرق هل وك نع لكلا جر برق

 امئأو ةتيم هريغوا ريماوا وزغلاوا لا نم مداقال يذلا ةيزازبلا وكت ىف حرص

 زا ليقو ةقيقدح ليق جا ذلا نم دارأاو ء ليقو معن ليق حجاذلا ردك ف ناشلا

 امىلع وهف ءايرلا هبلقىفلخد مث اصلاخ حتأفا اضيا ةناخراتتلا نعو +مآلا نع

 الخول هنا ءايرلاو نكمال ةالصلا ءانثاف ضرعب اءزرحلانا تاعقاولا نعو متنا

 ولو اهنسح نانلا مَ ىبص ولاماف ىلصي سانلا 6 ناكولو ىلصرال سانلا نع

 ءاير ىلص ول عيب انيلا فو +*ناسحالا نود جالصلا لصا تاروث هلو نسال هد>و

 جاملاو م 0 هنالهكرت ىقبابالف ءايرلا لو دنم فاخو ءا رقلاوا ةالصلا

 ايواسلت ناو بالغالا دوص#ل رظنب ليقو يعلي زلا نم مهناك هلرج حاالفا رجات جرخ اذا

 هذهب ىلصف راند كلو رهظلا لص لاق ةيعفاشلا ب تك ىف ىوونلا نع ىكح +اطقاست

 .ةنقلاىفو *كالذ ىذتع اضرا اندعاوقو ران ,دلا قوس الو را 2 ةينلا

 بسب ال ةالصلا متا ىتح ةلئسللاوا ةر اهلا .ركفلا هلْعَدو ضرفلا ىف عرش

 ريصقت نم نكي ملاذا هرجا ضقت مل اهضعبىفو ديعي ال كيكللا ضعءبىفو هنداعا

 دييقتلاو ليصفتلاىلا جات ام فنصملا تاقلطم ىفام تفرع كلذ تنقين اذاف هنم

 00 ل ا ا وك ىاتلاثصملا نس 2 1

 || لوالاةسب+ وهوظةلآلا ىلع ةلخاد ءابلاف ءايرلا ةلآىا «ءايرلا هايف ةعبسلا نم

 ىلع لدبل مقسلاو فعضلا ىأ #© لودلا راهظاب# ندبلابامىا هكلذو ندبلا

 نم باقلا# فو ةبلغ# ىلع «وةدابعلا ىف داهتجالا ةدثؤ# ىلع هو لكالا ةلق

 ليالاىفمونلامدع «ليالا رهس ىلع لديل#هنولىف هرارفصالا راهظاوةرخ آلا

 هراهظا نكمي فيكُف ةيرامتخالا لاعفالانم سيلرارفصالالثهنالكشي اضءعبوا الك

 ىلع « و 2 راهظالا كلذلُدم لجال رارفصالا ببس ناياب تالذنا دا ريناالا

 لونذو 8 رارفصالا بابسا نم ريثكلا نزملانال « نيدلاىف نزملا ةرثك

 هعومن وا هلك لدءات وصلا ضفخ 2 راهظا 5 و » امهتسوب ىا ني:فشلا
 0 م ل وم وموموء موو

 «ىلع) .
 ليذ حابصملا ف ةدح وأابو ةعلامضب «(نيتفثلا ل هذو) هلامىردال هنال نارحالاق فلكملا لخ دب ةرخ الاب اذع

 اهعومجوا كالذ نم لكىا (لديلت وصلا ضفخو) همالك ىهت'ا هنوادن تبهذاضيا البذو ال وهز دعق باب نم ”ىثلا
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 هيه هلءريقوتىا (عرشلا راقوو)إ ءادغلانسحو ندبلا ةوؤنه توصلاولع ناف (عوملا فعضو موصلاىلع)

 ريجلا توصا تاودالا ركتا نا كنود نه ضضغاو هنبال نامت نء ةياكح ىلاعت هللالاق توصلا عفر نم
 نوكسلابواولا ديدشتو هيلوا مذب (ءودهلاو سأرلا ) ءاخرا ىا فاقلاو ةلملاب ( قارطاو براشلا قاحو )

 نولهاملا مهطاخ اذاو انوه ضرالاىلع نوع نيذلا نج. رلادابعو ىلاعت هللالاق نيملاصلا لعفهنال (ةكرللا ف)

 نتلغاىف داهزلا ودابعلا ءاير وهاذهةرخ آلا ح الص ىلع ةيندبلا كال ١ ]-لامالأ نمل دءا(كاذ و و)امالساولاق

 0 1 7 0 1 0 ا 0 « ير 4
 ا : ' || عفرنع هيهنهل هريقوت ىا ه6 عرشاا راقوو 9 توصلا ضفخ و بجويف

 لح نديلا ماج دلا لقا ١ و ا كنوع نم ضضغاو تال ناقل نع ةياكحلا لاك لك تر
 م6 ترخطو ١ يمنا 1 ةنانلا ةيئاوم.راهظال © براشلا قاخنو لارا أل
 * 010001 ل ا ا 0 قاحد 00
 6 0 0 ةي 1 را وا ىلاعت هركفىلع بلقلالاغتشا راهظالوا مهتا روع عبتتو كك نما دتشاملا لك ذأ 00 0 0 0 0 0 5 0

 نطو زماتلا ادعو ىلع 6 نيذلاو ىلاعت نات «نيلكاتللا لعف 0 اشم 4 ِ جازملا 0 ل نوكسو واولا نوكتسو هيلا ضي ل

 ةمحارلا لعلادلا (هجولا عفرا 0 00 0 هنع اتا لذ 00 انوه ضرالا

 «ندبلا ةفاظثو) ذيبلقلا هرمصإ ضغك «كلذوحن و 8 بلقلا ىف مولا , باقرلا ف عوشملاا سيلكتبقر
 ها هناقفا لف كرما مهتايشفلو سانلابايتغا عمي الثا نطقوا عمش وحتب هنذادسو هبقارلا فهنا نظبل

 دب نا اه (اهو#و) .«ايندلا لها ءابرإ# اما« وي نيدلا لها ءايراذه و هتهبجىف دوحأا رثا ءاشباو
 انين وصعب دل لع هانغ ىلعوا هتعاجشو هتوق ىلع هتلالدل رسكف حتنإ نما راهظاب و ندبلاب
 ةاهابمسانلا هيمي اذهو || ىا# هجولا نسحو ةماقلا لادتعاو نوالا ءافصو 8 هلكا ةركب هتسخ مدعو
 ناك نإ مر او مدعوهبلق حرفىلع هتلالدا دصة#الاحمال ىرارطضا ماف الاو هنرشبو هتراضت

 ةمثلا راهظا مهدارم | هريغمذ نم فولو هسفن ماب هماقثا ىلع ةلالدلل ©« ندبلا ةفاظنو  هنزح
 دصقلاب كلذ وءانر نوكيال برقتاواايندلا لوصول ىوق لج راةعراصءو 'ىثعفرىفةوقلا راهظا «اهوحنو»

 ام ( ىناثلاو ) ةيتلاو ١ نا اذهلثمو اضعب مهضعب ايدلا لهادب ىئاربءامم اهريغو ليلا ركذللوا دحا ىلا
 ( ىزلا) ءابرلا هبرص )) ايئدلا عفن نوكيامتا ءايرلانا ليقناف * ءايرب سيا اهركشو ةمعنلا راهظا دصق ناك
 سبلك )ةئيهلا ءازلاسسكب || ون ىلعاضياءايرلا قلطيهنا تف.عدقتلق * ءايررك ذامن وكي فيكف ةرخآلا لمعب

 لع 28 وهو( فوضلا ئهنلكتلاذ لعل ةلانهوأ اًنهاما هيكجت رك نينا 'فنصلا لع ىتبا تكلا

 : 0 ةئيهلارسمكلاب «ىزلاهةسجلا نم «ىناثلا و# ىنيدلا فالي ىمب رحتلاال ىهيزنتلا
 0 5 3 فصننم بيرقىلا## هعيفرت «هريعت و9 ةيفوصلاهداةميىذل' # فوصلا سلك

 / 0 1 ىا# بايثلا ا وي هيقاس فاصنا ىلا نم وللا ةرزا ثيدملاىف لاقإك «قاسلا
 انا ىزشتر) بهاولا هنال نعل مهباىف ءاهلاو ةسلايطلا دحاو ماللاهتمب  ناسليطلاو عقرملاو» نيذضلا

 «عقرماو بايثلا ظيلغ) سبا(و) ايثدلا ضارغانع ضارعالاو عابتاللاراهظا (قاسلا فصن نم بيرقىلا ) هعفر ظ
 تناو هلآآلا دنع « ةعفر كديزبال كيوث ظيلغو + عاشلا لاق دهزال اراهظا عفرلا نم فلؤملا ىا ةليهلاو فاقلاب |[

 مهضعب و برعم ىسراف حابصملاف لاق ةيئاثلاو ىلوالا ةليهملا محفب ( ناسليطلاو ) ةيضقلا ىف اذك « درحم دبع
 ععسا مل ىعمسالا نعو نازريلاك اهعضب لب نيعلا رسمك نالعيف عع“ا مل ىرهزالا لاق ةغل هنيع رسمك لوش



 | نابسللاىط ءاعسالفاح الوم ىطويسلاظفا+لا ه قلعتاهث درفادقو معلا سابل نم نامابطلاو ةسلابط عجلاو ماللا رسمك

 (١ نيعالا هيلا فرصنتلو ) ةيوبنلا ( ةنسالعبتم ) ركذ امم لكبىا (هنارهظيل) بهاوملا ىف اذك ناسليطلا مذ نع

 2 ةذءولا ) بايثلا (و) هريغوا عطقتلاب ( قرا بايثلا بلو  هبدسبلم ةيارغا هنع (هزيمت ببسبإ) سانلا نم

 ىلع كلذل هسبلب ىا(+لديل) خاسوا 1١ ؟ رؤ- عماو دهعتلا ةلؤّنم هريغو بوالاولعياموه رسكف محفإ
: 0 

 ْ ههجوتىا ( مهلا قا رغتسا

 نع هلام*اي ( نبدلاب )

 .ىلع (و) هبوث حالصا
 ( ةطايطل هغرفت مدع)

 ©( لسفلاو ) ةرؤحلا

 ىلع )لدي (وار ةع# وال

 ©سفنلا رسكو عضاوتلا

 6(و) كلذل كلذ اهسابااب
 ىلاعت هلل ( رقفلا ) ىلع

 ىف (دهزلا) ىلع (و)
 ىوتساف ايندلا تارهز

 اههدضو ركذام هدنع

 نم اتهم ناك نادو

 ولو) فيظنتلاو عيفزلا

 6اطسو ايوثسباينا فاك
 (افيظن )ىندلاو عيفرلا نيب
 (.دنعناكا) مح« ولا نم

 ةلزتع ) فيلكتلا كلذ

 هتهاركل هل ( حذلا

 كلذ لخادول (هفوذخ )

 (ساننلا لوقبْنا) نم
 بغءررب ذة > هلنيرظانلا

 لقوا ل( اندلا ى

 نع عجرو ) بايثلا
 2 مهنمو) كاذب (دهزلا

 نمرك ذام لعاف نمىا

 لوبقلا ديربنمر) سابالا

 دنعو نييكتملاو سأرلاىلع عضو رودم ءادروهو حاوعلا ىف اذك برعم ىسراف

 اذ_هو 0 ةئيسال عيتم هنأ كاذب » رهظيل ١ ءاماشلا مايا ىف نيف بوث ضعتبلا

 مهنع © ءزبع براس طي هيلا اوليعف 0 نيعالا هيلافسصنتلو ضي 2 هنوك ىذتس

 #« ةعولاو #8 ةءطقتملا ةيلابلا # ةقرلا بايثلا سيلو 8 هب هسدلم ةبارغل

 #« نيدلاب 8 ما_ة*الا مهلا 8 هبلق # قارغتسا ىلعهب لديل »8 لسغلا مدعنم

 هءاوكلذدل غرفت اتق ودل نيدلا ماكحا ماكحا ىف نتمعل لامك هنال هماكح ا تامهمو

 مدع 8 ىلع « و 9 قلاذارظنمريهطت هدصقلب قلها ىلا تفتليال هعرو لامك
 هكر ع*ولا يف #« لسفلا 88 اذك # و #8 قرألا ةطايخىا  ةطارخلل هغرفت

 سللااذه لثمناف # سفنلا سدكو عضاوتلا ىلع © لدب # وا 8 هركذامت هروهظل

 « دهزلاو ظاةلطموا هللاىلا # رةفلا ف ىلع # و ف هسفن س.كنوفالا دجوبال
 اما هب هدييقت ىنداالو ىل_ءاال «# اطسو ابوث سلي نا فاكولو 8 ايدلاىف

 نم ايلاخ 4 افيظذ © بلاغلاىف هنارقا ةوسك هنوكلوا ه-سفنىف احود# هنوكل

 « حمذلا ةلزتع هدنع ناكل 8 ط_-ولانم مهفيفالاو حج وتلا ةدايزل عدولا

 فون # ةبلاغلا ةداعلاىلع جر دق لب ةثرلا هذه دوجو قرة ىف مزايال

 عجرو ©اهيلع لقا © ايندلاىف بغر © نوفئاولا نوراانلا# سانلا لوقينا

 ”ىزلاب نيا رملا ىا مهنمو #3 هيلانوتفةتليالو مهدنع هدأ زنم طقستو # دهزلا 2

 كواملا نم # دهازلا عروتملا نوبحي مهناف # ايندلا لها دنع لوبقلا ديري نم

 حالصلا لهاناف 4 حالصلا لها دنعوههايئدلا عاتمو< مهنم لص وتيل# ءاينغالاو

 دنع لوبقلافالا وا بلا ىلا ىهتنماضرا هض غ ةياغرهاظلا مهو مهعو وه نه نوب

 نيعلا سكب © ه2 ولاوةقللنا سبل ولذ 2 بواطم سيفنو حو ده عا حالصلا لها

 لثمناكاذا ليقناف + ,هرظن ىف ناهمبا.كاهذهلثم نال © ايئدلا لها هتردزا هادف
 ءاراصأ| نوبحي مهو ايندلال ها مع ىردزي فيكف حالصلا مزاول نم بايثلا كلت

 ةرخافلا سيلولو# تاداعلاو صاخثالاو لاوحالا فالتخاب فات كلذ تلق *

 ىلا عت هللا ىص هلوقونأ ,هدنع ضاوغبم اندلا لها ىزنالهنوابشال## نيدلا لها هدر

 ريغصلا عماملا ىف اك ةرهشىذ بو'لكوةرجلاومكايافةرجلاب هي ناطيشلانازسو هيلع

 (هدهز) ايندلالهالناي (ءاينغالا وك واملانء) ملاعلابوبايفدهازلاو اهيفدهزلا هيف رهههوتاايندلا لهادنع

 أ

 مهدنع سيال وو ا ةثاثرلاو ةنوشللاد نموا ةموعنلاو ةنيزلا ديزمب ةرهثلا سف« |
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 ماقال (ايندلا لها هتردزا) امهيفنيعلا سكب (ةذ“ولاو ةقلدلا سياولف) مهتمهتا مهل هءاهيال (حالصلا لهادنعو)

 مكلس ف ماظتنالا نه هتعنم ىا لعفلا تن اذلف هتعاج ىا (ندلا لها هندر ةرخافلا سيلول و) ةقلمللا ووح# ولا نم هءايثب

 لاعلل واولاو اردقموهربخ ةلمجاو لعافلا ريغلاينبم ةيتكلاب 61بالو) ضارغالا هذهنع ضارعالا مهناشنال



 اينما ضشلا نم ويعم بوث ءاسك عج ( هيك" كاو ةق.قرلا فاوصالا نوبيلطيف 0( ايندلا َْق (ه>الصو هدهز
 ىتلانمىا(ام)تهاوملا فاك رخ الابر خآلاو كنءذد>اىف اههدحاوا ةلم# ءاشوا هلبقايف وهيفنيفاس وهو (ةقيقرلا

 نإ( ١١ ]86- ةئف ) اهتعفرل وا

 نوبلطيف #8نيشيرفلا دنعالوبقمو امولعم نوكينا هدارهو 4 هحالصو هدهزإ#

 نيعلاف ءافلاب ةعيفرلا حفلا ضعب ىفو # ةقيقرلا 8 فوص عجب *# فاوصالا

 نع لبق © ةقيقرلا 8 رع_كلا نم اضيا لوم بوث ءايبك عج « ةيسك الاول |

 رخالاو كنيذ دحا ىف اههدحا وا ةلم# ءاشب وا هلبق اشو هيف نيفاقب بهاوملا

 ل هءاي :خالا باث دق انيق امه رخآالا ىف
 ىانيب ةلادنع لوبقلانو_.ةليف» فوصلاو رءشلا نه اهنوكل ١ هءاطصلا باي ش
 نم درت حالصلا ل هاناف هريدن ةلذو هتقاج نم كالذلعل جدصلا وح ايندلا لها
 بوث *# سبا# لوعفلل ءانبلاب ه«اوفاكو لو# مهاةقفاوم هنديه ناو اذك هبوث دق

 ولو ءاينغالاو كولملانيعانمطوةسلانم افوخ جييذلاك ,هدنع ناكلكمو وأ نشخ#

 لاشنا ن م انو ماع ل قنو بعص ىأ 7 ماع مظعل ءاينغالا هسليام س 0 اوفاك

 لذا نم مهنا رسال 1 افوخو ىا «رسق) املا اولام 5 اونغَر

 مهض غو «دهزلاو حالصلاونيدلا

 دوصقملا لد ن ناظلاءوس ليبق نم سرك نأ رعاوني رف ملا مهطالت دنع كلك

 داهزلاو دايعلاءاير اذه هسفنىفام فرهيالك نال ىلاهةهللا نيدو هاف ءاير هنوكمالعا

 بك ارااو #8 َديَقلا ةريثك ه«ةسيفنلا بايثلا## "ىزلاىف # ايندلا لها ءايرو#

 مج # نك اسملاو# نعَقلا لاف ردقلا ةيلع 26 هع ةرلاو» سرفلاك هيلع بكر بام

 ءارقفلا مهباهتو ءاينغالاو كوللا كلذ ببسب مهمظعيل «ةعساولا9 تويبلاك نكسم
 ن6 ىالو ةنثلنا بايثلا متو كالذعم ؛نوسبلب## نيك اسملاو

 5 محد دق لق ناف* ةءاندلاو ة.ه1ناىلع مهلجو مهراقتحان م افوخ سانلا

 ةمخاونيديعلاف هسلي سضخا ةياورىفو درب هلزاكهنا اس وهيلع ىلاعتدللا لص

 ةكحنئاللا مظعتلوا بالا رظنم نيسحلال تاقوالا كالت ميظعتل وهاما كلذانلق#

 ناك (سوهيلع ىلاعت هللاىلص هنااضيا محد دق ل.ةناف * تاقوالاثالتىف نيرضاملا

 قلحللا ةوعدب رم أه هنال 'ةداع هنم اذهناك ىلا زل لاقانلتءاضبا دونر لذ
 نيعاناف هعابتاىفاوبغرب ل مهنيعانم طقسولو مهبولق ةلاقعاو عابتالاف مهيغرتو

 ةئيهلا نسمح ةمهلامون ديزينا مامالل نس اذهلو رارسلان ود رهاظلا ىلادتمت ماوعلا
 ىلاعت هللاىطر ةشئاعنع ىناربطلا ريح روع نباهدباو يدئروو ممعتيو سابالاو

 اذاف ماكحالا حرش ىفو +نيديعلاو ةعاىف امهسيلي نابوث هلزاك -هيونانعو اهنع

 ةثالثضىعىف عرذا ةتسدنادرلوطناىدقا ولا رك ذ هيبنت«هلثمىلاامهانب وط ف رصنا

 ىوانملانم هلكن يديعلاو ةعممجا ىف امهسلي ناكو ناربشو عرذا ةعبرا هرازا لوطو

 اهتت را( نوف

 ةئيه ع ل ةريثك : هع 5 تا | ينول

 رهاظلا منم ندو عم ع نياوبق 2م مهنوك,

 مهرضبام ريفنت و مهعفنبام بيغ رتب سانلل 6 ظعولاك لوقلا# ءايرلاهءام «ثلاثلا و#
 7 آم

 باث ةئيه) فوفصلاوا رعشلانم اهنوكل( اهئيهو ءاينغالا تايث
 ىا ( نو.ليف ,ارلنصلا

 لوبقلا) اهسبلب نوبلطي
 لها ىا ( نيش رفلا دنع
 > الإ لها وو انيدلا

 لوعفلل ءانبلاب(اوفلكولو)

 ندخ) بوث ( سبل )
 (ناكل خعسوإ بوث(وا
 (مهدنع) فيلكتلا كالذ

 مهسفنال (عيذلاك )فيلكتك
 نم طّوقسلا نم افوخإ

 «(ءاينغالاو كولملا نيعا

 ةران مح*ولاب كالت ةءادرل

 ولو) ىرخاةنو2 لابو
 هسلبام سبا اوفاك

 بايثلا عيفر نم (ءامنغالا
 افنو_خ مهلع مظعل 0

 نيفلكلل © لاش نا نم

 ناو اشندلا ف "اوغوز
 نيدلالهانم مهنا معبال
 نيذلا(دهزلاوحالصلاو

 نساحم نع ضا عالا مهباد

 دابعلا ءابر اذه بايثلا

 اما6و) ىزلافداهزلاو

 عم © ايندلا لها ءاير )ب
 (ةسيفنلا بايثلاب) مهضعب

 ةعفوا احشوا ال_ضا

 ىا(ةغيفرلا بك ارماو)

 لو.اناك اماقم ةعفترملا
 يهطملا لبالاو ةموسملا

 اناا نك نت زنا)
 ةنوسلا ( دنا ياللا

 نوجرالو ةنشطلابايثلا هو ىف ) هلبةام سذج نم سيل هنال »ىف ١ه ةشر ) هلصقفو ىباي فائياسأ (نوساي )

 هللا ماياب ريك ذنلاىا (ظعولاك لوقلا) ءايرلا هب لصعامب (ثااثااو)اهت ٌؤر دنع مهأ دادضالا راقتحا نه افو> اهب

0 



 © راثآلاو) ةيوبنلا (رابخالا ):؛ قطنلا (و) ةيدرلا قالخالا نع اهبحاص عنمم ىنلا © ةمكملاب قطنلاو )

 ظ ةيانعلا كا ىلع ةلالدو 0 هنوقو » علا 2( 2 أ ءازلاو معمل 1 رز | ار اهظا 2 مهود نمو ةباععلا نع

 'هالوم 05 نع غال هنأ قا 1 ءامبا (« رك ذلاب نيتفشلا كب رصتكو ) مهلاوحا 0 مهلاقم لق (فلسلالاوحأب

 6 دهشع ركل 3 0 فورعملاب مالاكو ) هب قرليال اع ههيزنتو ىلاعت هللا ىلع ءانثلا رك ذلاو

 كك و( لان .يع ىهنلاو فورءملاب 1 1 5 صه الل لها هناو رلعل اراهظا 4 نودهشا ناكم وا (قاحللاز

 وه ©( بضغلا راهظا ) 0س 2 2 2222222222 2 2222 3-2-2

 هتاررحاو بلقلا رييغت

 ىضذرالام دوجو دنع

 ةودو»> نم ناكشتالا

 هتبحم عم 6 تاركنلل )

 اهتلخادمل اها باقلاب
 ىا (كقنالا رايطاو)
 6 ةفراقم ىلع ) نزحلا

 سانلا 2 ةلخادم ىا

 ثاذب مذيل ( ىصاعلل
 نامالالامكلءاءدا ارش

 6 توصلا قيقرو )

 نيسحصلا عاوناو نيزحأاب
 دصقنال(نآرقلا ةءاردن)

 اونز ثيدج وح لاثما

 هيو ونارقلاب م ؟ةاوضا

 َّ رقلاب نعش ملنم انم سيل

 (كاذ)رهاظ(لدبل)لب
 مكاقلا (نزإاىلع) هنم

 ن٠ © فواناو ) هيله

 ءامد) ك6و) هيرباذع

 (ثيدملاو نآرقلا ظفح

 ءاقا ) ءامدا (و)ىوبنلا
 هير وللا( وشلا

 ايف ( هلعفام ركذو )
 ىتلا ( تاماطلا نم ) هرع نم فلس

 ةييمحملا رارسالاو ةبرغلا مولعلاو ةيفلتا فراعملاب * ةمكملاب قطنلاو 0

 مهنودنمو ةباس معلا نو « راث الاو# ةيوبنلا «رابخالاو# ةيهلالا 0

 ىنلانعءاجام ثيدخلاليقو ثيد#لل فدا م ريملا ركفلا بكف لاق ةلباقملا ةئيرق

 ال صوصخو موع اههتييليقو هريغنع ءاحامربملاو مالسلا 520

 هش لع ةلالدو اعلا ةرثك #ةرازغل اراهظاوو سكع ريغ نم ريخ ثيدح لكفذ

 مهلاوحا ركذو مهلاقم لقنب «فاسلا لاوحاب# ماقمالاو ءانتعالا # ةيانعلا

 لطعيال هنا رظا 7 نظيا «# رك ذلاب نيتفثلا كب رح كو مهلغتشاام ىلع لاغتشالاو

 لحم ير كلان نعىهتلاو فورعملاب صالاكو وه هبررك ذب هبعوتس لبهتقو

 ناكفنيال ركنملا نعىهنلاو فورءملابممالا سفننا نال *# قالا ه8 نم دوهشو رظن

 نكلاوهنوا اوممانيذلاريغ قلللا دهشمنم داربناالا كردتسملاكديقلاف لحل نع

 راهظاب ديرانا # تاركنلل بضغلا راهظاوو# مهلا ةبسنلابءايرلا ققحت مدع هوب

 اال 211 ] نع نوكمالاو ركتملانع ىهلاق لخادف ناسالاب نوكيام تضنلا

 ةداعا هماليال ذئئيحنكل موزاملاىلع مزاللا فطعوا ىريسفتلا فطعلا ليبقنم

 ءافلافءارلاف فاقلاب 6 ف راقمىلعإلل ديدشلا نزلا ىا ه#فسالا راهظاوو# فاكلا

 «توصلا قيقرتو# نيدلاىف هئريغل اراهظا #ىصاعلل سانلاو» باستك اىا

 لب نآرقلاب مكتاوصا اونبز ثيدح لاثتمالال ه6 نآرقلا ةءارقب هه هنيسحنو هنيلت

 نم «فواناو هيئاعم ربدتنم هر "تو مدا وذ ىف لصاملا نزلا ىلع تاذب ديل

 .«و# نيذهىف هتعامملا راهظا ه«ثيدملاو نآرقلاظفح ءايداكوإ# ىلاعت هت وقع

 هلعفامرك ذولا راخفا مهب هعحا شخ نم ىلع م و مهب ىهابيف «خويشلاءاقل ءاعدا

 ا لم راو طال نم هض رغلائيل ىضاملانامزلا ىف # تاعاطلا نه

 اجر واافيعضتوا اح رجادنسوااناصقنوا ةدايز هنتمىف 4 هلقنىف لالخ نايدب © الثم

 هلافرعيلو فيععت و اليدوصب # هظفلو اوه ماعلا ىلع صامل فطعك # ه:عصوا#

 هماكحاو ةماسقا عيمج طاحا ثيحن هنفىف رهامو # ثيداحالاب» نقتم ىلاع  ريدب

 ةمرطا نا حال ايدلا نم هضرغ لانيف اهف اعجرم ريصيف هيف لضفلا راهظال

 تحن لوخدلان ع ايشا# بجاو لقنلا اذهلثمىف درلافالاو هدصق ن٠ ىه امنا

 «(هلوق) © ثيدملا ىورب ن* ىلع درلاو ) هالوا اهب برق

 [دوهشب أن(

 ا فرح ليدس وا ناودكاوا هكا رييغت وا صقنوا ةدايزب «(هلهنف) لتخا ردص هرم. (لاخ ناس ) ىو

 نلافالاو روك ذملادصقلا ىف ىهامنا ةمرللانا رهاظو(ثيداحالاب ريصبهنا) درلاكالذبىا (فرعيل هتعح)ىف(وا)

 ارذح هب ف راعلا ىلع بجاو كايذيف
. 

 ذاكلادحاوهف بذك هنا ىر ثي د ىنع ثدح نم ثيدح ىف لوخدلان م



 سه[ ١ ١ ه لس

 لوقيف هيلع ءورقملا ثيدحلا ىلع شل توكس لما قرطنمو ٌتَيدحتلاك ريرقتلاو

 ايحاوذءكي>درلا ناكاذا نككلليق اذك ثيدحلا اذهب نالف ىنربخا كاذل عماسلا

 صضالاوك اذكو ضءئارفلا ف ءايزالدلا قبس دقو ءارلاف وكلش تك نأ يشد

 ه6 ماذا دصقىلع 88 لبباوصلا راهظا ىلعال ةعداملا  ةلداجلاكو هلي فو رءملاب

 رعلا فو هتنترو هفرشش 6 هتوق سانا رهظيل 98 ةحخلايهتاكساو مصخلا بزيت ىا

 دحاةبرغ د لوقلاءاير هو> ونم » كالذ وو م بجاولب مارد سياف

 راهظال دايعالاو عما ف ةباططاو كالذب هنم هض غلبتو هتيم ىلا برقتلادصس

 عماجلا ثيدحىفو ميبسلا| و لياملاو ةرحالاب تيما حورل متنا هنم لعل ةليضفلا

 هنىراعأ وا هعععنو ءاير ةرظانم ا ىف مهعم ىرجىا العلا هنىراجيأ علا بلط نم ريغصلا

 للعلا بلطي ىا هيلا سانلا هوجو هب فرصيوا ارذفو ةاهابم مهلداحي ءاهفسلا

 اضيا هفو + رانلا هللا هلخدا ةماعلا هوجو فرصو هاملاو لاملا ليصحت هيث

 تناكف هيبقع ىلع هدرو هئيع ل-+جونع 0 ىلعدلا ةياور ىو *+ه- وىلع

 نال هلوقب هحلصاام ثك ١ هلعب هدسفاام نال هلعب سانلا عفتنا ناو هبىلوا رانلا

 ايسنوكيف ايندلاىلا ةعيرذ هلع لمحاذاذ ملاعلا راح زئاب امندلا نع لهاجلا راجزتا

 هذم قا انلانك ريثك نم ريخ هنا هسفن دعي كا ذ عم و هيصاعم ىلع هللا دابع ةءارط

 ديلا نمط انندلا لود وو'!لابملا تلج ىلا: ةعيرذب هلع ذا

 بورعبةريصبلاو ىلاعتهللا نم فوالا دي زيامم مفانلا ءلاو مالسالا ةجلاق ةمااءوس

 ىتح ءوسلا ءالعلا ىلع هسيبلت ةيفكو هرورغو ناطيشلا دياكمىلع علطيو سفنلا

 لاومالاذخاىلا ةعيرذ علا اوذّكاو نيدلاب ايندلا اولكاث يح هللاتقل مهض ع

 بلطولا راهنلالوط مهمفرصو ىاتيلاو فاقوالا لاوما لكاو نيطالسلا نه

 اذك ةاهامملاو ةسفانملاو ةاراملاىلاثالذ مهرطضاو قلل بولقىف ةلزاملاو هاجلا

 ىلعءايربسيلهلظ ةوقا قدتس! نم رهقل ءامسالاوا نآرقلانم ”ىث ةءارقو ىوانملاف

 لها ءاير 8 اما ه و 8# نبدلا لها ءاير اذه هلباسر: ضعي ىف فصلا لللات

 ةيدالا « لاثءالاو  ماكحالاب اها قلعتال ىتلا « راعشالاب » نوكيف # ايندلا

 تابطاخلاىف # ةغالبلاو ةحاصفلا راهظاو 9 ةلاكملاىف لاثمالا بورضك

 ىوي'د سمااذه ليقو بولقلاةلاقسال سانلاىلا ددوتلا راهظاك ليق تابوتكملاو

 مايقلا ىلصملا ليوطتك لمعلا فب ءايرلا هءام « عبارلاو » هبسأبالفكاذلهءلسوت

 وهاك ابجاو ناكولو ةسللاو ةموقلاىف *« ناكرالاليدءتو دوحدلاو عوكرلاو

 ةاطاط 7 قارطاو ربدتف عجراف قيبساغ مع ءافخ ءايرلاناب رجىف ضعي دنع

 هريغنع ربخ هل سيل هنا ىتح هتالص فدي شخ ةدايزو فوخ ىلع هناماهبال# سأرلا

 وعدبام دقق عم ريرقتلاو

 نمو هب ثيدحملاك هيلا

 ل ا م لاا: قرط

 ءورقملا ثيدحلا ىلع ميشا

 عماسسلا لوقيف هيلع
 اذهب نالف ىنربخا كيذل
 نقهاولاق اك ثيددحلا

 ةرظانملاىا (ةلداحيلاكو)

 دصق ىلع ) ةلزانلا ف

 ةزيملا رك ( ماسفا

 (مصخلا )ةلمهلا وءافلابو

 (رهظيل) ةحاب هناكسا ىا
 سانال ) كاذب لداحلا

 (( نيدلاو ملا هنوف

 قلطا ا ةنابتسال رنرعااناو
 اهب حدقالو اهنم عنمالف

 روكذملا (كلذ وحو)

 اذهلوقلا ءابرهو>و نه

 (و)داهزلاو دابعلا ءابر
 ©( ايندلا لها ءاير ) اما

 ىتلا (راعشالاب)لصصت
 مكخللا م04 قلعال
 هكدا( ناك لادا
 ةعاكلا راقيلا 0
 لما ايف( ةحاصقلاو

 كلذل هب لسوت ىويد
 بهاوملا ىفاذكدن سأب الف
 هب لصعامت (عبارلاو)

 ليوطتك لمعلا ) ءايرلا
 عوكرلا و مايقلا ىلصملا
 ليسدعت و. ذوحصتلاو

 ىلع ةدايز ىا (ناكرالا

 اهيف بولطملا مالا

 راصصبتسالاو ركذنلا بابراو.زابتعالاو ةركفلا ىوذنم هلاماهبال (سأرلا قارطاو)



 كا ةلمهماو ءاهلامضب «ودهلا راهظا و)ةالصلا ىلعماتلا لابقالاب دنع تدل ل اعبتمال اهنم ايم ىف (تافتلالاكرتو)

 ةزارخ اصلا ءاعسب (ندبلا) ةيوست(ونيمدقلا ةيوستونوكسلاو) هلوق ريسفت فطع هيلع فطعو لاعفالاىف نوكسلا

 :| ]وج ومدعل ءايرلا نماجف كلذ نم ”ىثن وكي الف( ةولللان ود)هحالصب اودهشيل (سانلا)نمروض>حىا (رضحمفؤف)

 الر ناك ,هدنع هلاك روهظدصق ىلع اهتالمكع فاكملا سبلت اذاف (تادابعلا راسالع سةو)) اهمف هنم كلذ ىلا رظنب نم

 لما ايلا لها ءاير)اما (و) داهزلاو دايعلاءاير اذههيلعامىدادقفههجو ادصاق هالوهعم ايلاخ كلذب سبلت ناو
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 ركنا واح ممهسفن أ ارااباحما ءاليملاا نم 1 ١ لاعتفالاشخالاو أمه ةعلا(ل اايتخالاو زضتااب) لصخف

 انوش ءاتدعسا للا
 نافل نا هان لا

 ىورو +اح مم ضرالاىف
 كح اذان كلها لطملا

 ىفو ارك جاحلاشيج

 مسرا ىازخ هتبج
 هللادبعاي فرطم هللاقف

 هللا اهضغب ة

 اما١تلهلل لاق هلوسوو
 قو كنعان
 رك هفطت كاد [مكسملا
 هي كرو سا
 نيام ليك تناو ةرذك

 تالا ردع
 فراوعلا فاك كلت ةيشم

 اع ىتالامإو فراغا
 ءادعالا نت تورك لردع

 ةبالص راهظا هيفا نسخ

 بهاوملا ىفاك ءنعونيدلا

 0 (ىطملا بيرقنو )

 ىرقو ةيرقك ةوطخ

 (لكذلا وطار ذخ الا ا

 هو و) بوثلا لفساىا
 بحملا ىلوا لاعفا نم

 هب لصلام (سمالتاو)

 6 هذه

 هفلخ يشمو هتك حرش نك نورازلاوإ ناوخالاو نيبحاصملاىا ( باعتالا ) ءايرلا

 نوكسلاىا « ودهلاراهظاو © ةالصلاىف هرظن نسام ريغىلا # تافتلالا كرو

 ةيباوسلو هك طسب ةدايزل 4 قا هنكل هنع ىغتسملاك نوكسلاو ِِه لاهفالاىف

 هومذ.ال وهوظعيل # سانلا ريض ىف نيملاصلاك6# ندبلا هية بوست هي ونيمدقلا
 #« تادابعلا راس هب ركذامىلع# اهيلع سقو © ذئيح كرف 0 ةولللانود

 اذكو لوقا +نيتىم مهفافنيترك سصبل اعجراف ليقاك ةرمعلاو م 3 أو تاكرلاءاطعاك
 اهوحو تارطن لاو سرادملاو دجاسملاءانإ اذكلعلو ةقدصأا لفاونو وزعل ءلا 0

 ليامتلا ه« ريضتلاب قي لمتلا باب ىف # ايئدلا لها ءايرو 8 ةرخآآلا لها ءاير اذه

 ه# ىطخللا بيرقنو © ربكلا ىتعم رسكلاو مضلاب ءاليمللاوهو لايتخالاو ف

 جالا شيج بحاص باهملارم فراوعلانع ليق متفلاب ةوطخ عيجج مضلاب

 هللا اهضغس ةيشم هده هللا ديعاب فراطم أ لاو مسرب ىارح ةيح قف | :ىنم

 ةرذم ةفطنك لوا ةقرعملا قح كفرا لاق ىف رعتاما باهل لاقذ هلوسرو ىلاعت

 هتيشم تاهملاك ريف ةرذع كالذ نيدام ل تنال ةرذق ةؤيح |[ و ةدساف ىا

 عض وك # هوحنو # طاشنلاو ةفللا راهظال ه6 ليذلا فارطاب ذخالاو 8 كلت

 فنصملا نم ععسب ءايرلا رت اسكديكحو *ىثملاف ضرالا ىلع عباصالاو مدقلا فارطا
 اوس نيبحاصملا ةرثكب ىا مهتزكب حرش نك نورازلاو باهصالا سماخلاو

 حرفي ©. و 98 ةديعبلا ةفاسملانم ايس نب ٌرازلا ءابحالا ةرزكو فارشالا نم

 هءاهذ دنع 3 تاداعلاو موسرلا قالتخا ىلع همادقو هءازاوا 3 هفلخ ,هيشع 2

 سردلا وك جورخ لكف اذكقالاو ةداعلا جرم ىلع اذه هي ةوعدلاوا ةعجلا ىلا

 هتلر وهتلزنم ف شو هردق عفرو هماقم ولع ىلع ةلالدلاىهو ةلعلانال ةزانللاةالصو

دوج وم هيلا قانا ةبغرو
دلا ةكسملب رخام نيلاثملا دحا لعل عبملا فة

 مال ةرخ آلا ني

 هنا لاقي هدحو بهذ.ال ور يغلا ىلع أعف رت © بوي ركفنو ىهابب وقف ايندلا و هسفن

 اذه مهنمءدامملوهصحو قلما لابقا وهاذا وكن نم هب لانيل وي ةريثك عابتا هل لماك دش مم

 راوزلاو باهعال اةرثك نم رك ذام و: اين دلا لها ءايرو #8 بابلا اذه ىف نيدلا لها ءاير

 «(لاقبل)
 ولعو حالصللاماهيا اما ىلا ءامدلا نم لادلا محفب «ةوعدلاوا) ةعاطلا نطاوم نماهريغوا ( هعملجا ىلا هءاهزدنع

 كالذ نم ءلكف(بهذالو) هيلع اعف رت كلاذك نكي لنه رحاف ىا (مهب ىداس ورز دعانا لصحو هعابا أدب ىتح ماقللا

 6( ةريثك عابتا هل داشرالا| (لءاك كالانشلل (دش مدنالاقيلإ تايرس كا هوو عامج الاكلذو اد رفنمىا «هدحو)

 ناك هيلع راوزلاو بادعحالا عامجاب «(ايندلا لها ءايررل اما و داهزلاو دابعلا ءاير اذه نادحالا هن روتعا اذلف



 (ةربث 5 داخ موج هيلوا حف! (مدخ و ديبع و )لاما ن ا :!امحفب ةورثو)ايندلا ىف ةنكمىا (ةوقوةردقوذهنالاقيل

 رولان 0 قبب ن 5 ءام حالا. نم دوخ 4 0 نا 0 فعلا رك دامو 0 00

 مفانملا بلج نم هداراام لك ليصح< ىلع ريظع  ةوقو ةردقوذ هلا لاقيل

 سودهاقلا نع لقن لاملو سانلا نم.ددعلا ةرزك * ةورثو هه راضملا عفدو

 تاذ لك لف 6 ءريتك و مداح م كارو ل ل
 ةمالع“ىث لكل ناف لمأتف لاق مث ةينلاب وهامتا ءاير كلذ لكن وك نكل ءايحالا نم

 ا ءرملا نيبال ليصفتلاف تاينادج ولا نم:بابلا اذه لوق] «ةسارف ا

 ىنام ىلع جراملا نم عالطالاف الاو ةلادلا تاسارفلاو ةرهاظلا تارامالابال ىلاعت
 اضيا تنا .لمأتف,نظ ءوس نعئلخالو رستم نايا

 ه6 ثلاثلا ثححملا 1

 #« هالا وهو # ل ل 1١ هدصقةامىا 5 ءايرلا ه8 هلجال هي هلاعف ه8 ةعبسلا نم

 هيلا سانلا بولق ليم بلط #« بواقلا ةلاقساو# سانلا دنع ةلزنلا و ردقلاى ا

 رهاظلا مث +هللاصم اودؤيو هتجاح مهئاضقل هحدمو ريظعت و هترحم ىلا مهذجو

 ةوهشلا ءاضقو لاملا هيلا مضيلب هاجلاب ءايرلا هلام سصحتنالنا مدقتايف همالكنم

 # اماه وهواديعب ناو ةلاقسالاىلا لكلا عوجر ىعدي ناالا ريسيلا ررضلا عفدو

 نم ادوصقمةلاقالاو هالا سفن لع جن ىنعي ”ىش ىلا لسوتالب 8هناذل» دوصقم

 نكل «+فنصلاحرصياك نيد,رملا ةزكو دهزلاب راهتشالا هلايرب دصق نك ةناير

 سيل لياقتلاف اهركذ. ىتلا تالسوتلا نم دحاو نع كفسال كلذ دصقنا حال

 هلعلال و همزلي هنكل هدصشب الام نيب و ءادتا هدصقو ههزتلاامزيب قرف لاه ناالا نسحب

 يلاروجثأاو ىجاتيلا لاوما لكاىلا ةلصولا وك نم «ةيصعمىلا هبلسوتلاماو»

 هلكضاحالا را ترش وحن :ليتقلاف:اليصفتا فنضلا هركذس اك نالكاو ناوينالا

 هتعاطب ارب لعتك «ةعاطواو# هحاك ىف ناوسنلا بغريا ىناري نك «حابموا»

 ةثالثلوا لسوتال ديقاما # هداقتعاىف # اعفاناطع هنم رعتيف ةبار رعملا دنع لانيل

 ىلع وليق اك جررامخللا دوجولاال كالذىلا لسوتلا دصقربتعملا لوالاىلعف نيريخاللوا

 ليق اكسمالا سفن ىف ىتارملا داةةعاىفولو هيلا بولقلا ةلاماباهيلا لصي ىنعي ىناثلا

 اضيا لبق مالا سفن ىفال ىتارملا داقتعاىف:احابمو ةعاظ اًدنينوك تلاثلا ىلعو

 دقو#هركذيالنا فنصلل ىلوالا لعل هبدتعلا لوصتملا مدعنم لكلا ىفام ىئخمال

 ريغب ءايرلا نم ءادتا «اضا غاو# حابملاو ةعاطلاو ةيصعملا 6 ةثالثلا هذهنوكت

 «* كالتف © ءاج طسوتالب ادوصقم ةثالثلا نملك نوكيف © ءاجو» دصق «طسوت

 حابملاةعاطلا ةيصعملا بولقلا ةلاق“اعم ءالا تاذ «ةعب راب ءايرلا هلجالام ةلج

 دعم ءاشقألا نون ١ ةنداتلا ماسقالا ىف ناريخالا نام«قلا ظحول اذا نكل

 كلا اند 9

 لكلناف لمأت 0
 ةسارق نم وذ ال وةمالعى

 ءانثأا ق 4

 سي[ ثلاثلا ثححملا

 (هل» ىذلاىفىا (ابهف)
 (ءايرلا )بكت ر هلجال ىا

 ىا « وهو ) هلابح

 ىلب 4 دز ١) هلل رمل

 ةلاق“او) ةترلاو ردقلا

 اهليم باطىا (بولقلا

 نءىتا رملابءاق هارتامل هيلا

 6هتاذلاما ) لاك وا نيد

 اماو ) هل جال ىئارملا

 هءىارملابىا (هبلسوتال
 حابم وا ةيصعم ىلا ١)

 ىر) ساناأ ني( ةعاطوا

 ةلاماب اهلا لصي6مهداقتعا

 داقتعا ىقولوهيلابواقلا

 سال سفنا قف "قاما

 6ةئالثااهذهنوكتدقو)

 اهنم دذدحاو لكتىا

 ةدوصقف ©( اضارغغا )

 ءاني اه مانرلاو نيدو

 هريغلالو ةلاقسال هءالسوتال
 «هاج طسوت ريغب )لاقاك

 ةدودح#٠ ةيصعم نوكيف

 وأ ذود طقم اهابماؤا

 كالتف ) ةدوصقم ةعاط

 هذه و ىاذلا ىف مل د (ةعدرا ر

 هسفن وأ حابم كل 3 لسوتاموا أهسفت وأ ةيصعم نلإ هبل سو تام وأ هناذإ دود هه قا ةعييس سايقلاو هن راك

 ينقل نكل ةعيرا نك ريك | ةقيقللا ىف ةل_صاحلا ماسقالا نوكيف اه-بشن وا ةعاط ىلا هب لسوتام و



 ةما دروا مث ا كلا لغا ءايرونيدلا لها ءابر ل ايرلا عشب هن لكلو ) لفااتن :راصتخالا لحال ضعبىف اهضعب ج ردا

 ا الآ (دهزلاب) سائلادتع (رهتشينا هتدابعب دصقب نم )ىتاذلا ءايرلاىا (لوالااماإ) لاقف اكضوتو اليصفن

 1 26 نكو) هحالصا (ءابحالاو) قيقحلاب هنرهشثل (نيد.رلا ةركو ) ةرخآآلاقيرطىلا كالاسال «داشرالا و)

 0 لاو ووللا لها نم هنالانالى) انوهىثمو (ةلهتلا كييف سانلا هيلع )ل ءاطلا ديدشتن ( 3 0 أد رفنم

 '00 101 ( راتولا لها نمال ) لجرلا ءاهب بهذ, ىذملا ةعرس نا ء هو يتلا عارسالا ,هناش نيذلا

 ١" رملا نم أ 0-- ةنازرلاو

 سانلا نم ( ىحسا )
 نا ( مهرظن ىلا هراظنل

 الام ا (ةقم اعلا
 ا «ةولخللا ىف زن هيشم ةئيهىا

 0ك (هيثم) أدرفنم

 نم فارع )) 'اضيا جلا
 ءانل ا و سن 6 نات
 ةيشملا هسفن فاكف )

 «ةولللا فق هنكطا

 ءارراذاز حب ءاضنا

 رقتش لإ ايشام (سانلا
 هنال ةييشلل (ريغتلاللا

 اهنا نظيو) كلذ دوت
 دوعتلاب ىا © هب مل

 ملو ( ءايرلانم ) كلذل
 مكحلئاسوال هنالصلخ
 ةينلاب لمعملاو دضاقملا
 ام ( هب فعاضت دقو)

 فايز ) هولا قف داعف
 اما ) ىتارملا ىا ( هناف

 ناسحالا نن ( هتيشم نس

 هلعشام ىا نيسحتلا وا
 كاذكن وكيل هتولخ ىف
 نيالا نك( داما قف

 * ةلملا ومملعد رظن روصقل

9 
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 211ىف عارسالا مذىا (اذهععم اذانمإل 4/1١ ىتناذ ضىغ لوصا نب

 .لجال# لكل وه فنصملا هلصفيسام مهفاك هنب رق عم مسق لك دان ال هرادتعا مدع آل

 #« دهزلاب رهتثيزنا هتدابعب دصق نمكف 8 ندلاىفاما اههسفن ةلاتسالاو هاحلا

 درجل «ءابحالا وف نيلمألاو «نيديرملا ةرثكو 00 اندلا و عاضا عالا

 ||| | «« ىثع نكو ف رك دامت ”ىثىلا لسوتدصقالب سانلا بولقكلمو راهتثالاب ذذلتلا

 داهزلا ىثم ىلع انوه ىثمو 4 ةل<لا كييف سانلا هيلع علطيف العؤ# ادرفنم

 ايثدلا فراخزب لاغتشالاو ةلفغلا ىا ه#وهللا لها نمهنا لاس الك ف عار ولاو |

 « راقولا لها نمال ف هتبقاسمو هللاةظحالم نع بلقلا لوهذ 6 وهسلاو

 نبدلالها ءايراذه هيلا ,عولق ليمتالو سانلادنع هتلزنم طقستف ءالعلا و دابعلا نم

 »4 مهنمو د رد 0 هناذيال فقاكألا هيلع لخدا اذهلو ةدايعل انا نكل اضرا

 |سانلا ل وق ىا# اذه 99 سان ل١ نم معماذا نم هه نيدلا ىف هاللا س هب دل سمح لها نم

 ناو ىبحسإ خسألا ضعب ىفو سانلا نم « ىحصتسا وه وهسلاو وهلا لهانمهلا

 || «هسفن فلكيف# دايرال هنوبستيف «# سانلا نم ىأرع هيشم ةواللاىف هيشم فلاح
 مازاذا حو سانلانيداك « اضباةواذا ىف راقولاب ةنسملا ةيشلاؤ# دوعتىا
 ْ وعتلا كلذبىا ©« هب صلخ هنأ نظيو هتيشم ىف  رييغتلا ىلا رقتع_ مل سانلا|

 ْ ديشم نسح اما هناف ءؤابر هب ثكتىا «فعاضت دق هنا لادلا#« و ءايرلا نم 5
 « ىل اعدل نم ءايل ال 9 سانلا نيب «ءالملا ىف ةيشملا نسح ه4 كالذك نوكيل هتولخ ىف
 طقف ةولدلاىف لوالاو اعم ةوالاو ةولخللاىف هءاير نالوا ءايرلا ن مهب صلخ ىت>

 انم لاعفن الل ه# كضلا هنم قيسل نم كاذكو و ةعزعلاو ةيئلاوه راداان اف

 ليق اذك بعللاك هيف دجالام ناف بعالاىا « حازملا هنم ود واو بيرغ

 نبعب 8 لوعفلل ءانبلاب# هيلا رظني نا فاذفوي بصسادق لياحابم نوكيدق حازملا
 رافغتسالاب »9 كحضلا « كالذ ظاروف * عنف هداج طقسيف هي راقتحالا

 نمال سفنلا دم هم وعملا داصلاب «« ءادعصلا سفشو 9 كالذ ةهاركل اراهظا

 |(قاثر معيفللاو ءابرلا ن نه هن صلخ ىج ب (ىل اعت هللا نم ءايلح الزل معلا ر ظان :لانيعنؤلع : مهنا هناوعب موقلا مارك

 قبسسل ند ى ذاا ةنم هنا ءابر 4 .بتكنلا نيس د نك“ ءاب كا كالذكو رود-ب6 صلا كامو نبءالا 2

 | :نافاضف حازملا هنم) ةلمهملام طب ودب وازثهلوق 4 اواو دعت هآدعف ردد ىنعم هن عض الا لم قيسو

 0 را ةراقطا ددسن ىف و( راقت حالا نبعي مث جب هلل لعافلا فذحو لوعفلل 2 ملا (هبلا

 ' .ٍ .ال ىذلاسفنلادم فق مضب » ادهعصلا سف دبور تلد دتعا ركلا راهظا (را ةغتسالاب كلذ عبةيفرل بهاوملا ق5



 ه ةلفانل ا نودع“ ةعاج ىرب ىذلاكو)ب هعموهو كا ٠

 نع ىبد الا ةلفغ مظعاام لوو 9 مدنتو عيجوت سفشلا هلصاحو ةداعقاش.

 ناكروإ هن ف لعب ىلاعت هللاو # هنعاهسامل اكرادنو كالذ زاكنال اراهظا# هسفن

 سض#ل لقث اها لب # كلذ هيلع لقث ناكاا# دحا .ءارال ثيح ©« ةولخىف

 هوحنو اذ_هلعل ههاجطقسيف 4 ريقوتلانيعبال هيلا رظننا فاححامتاو 8سانلا

 فارسشالا ودءابالاك سانلا ضعب ىري صخ نم كف صاختثالا قالتخاب فاتخم

 5 را و سانلا نم نويحص## مهف لذارالاو 2 ويس مدخلا ل نو

 مهاوجنو مهرس نم ”ىثىلاعت هيلع تال و رهعم وهو هنم ىبك#ناب قحا وهو هللا نم

 رخاءابركلذ هرافغتساو ءابر ءادتاكلذفوخ نالءءاير فعاضياضيا اذهناليق

 ه«نودح## ةعاجم ىرب ىذلاكو © ءابر نوكيال لعالب فومللا درحمنا نال

 #« مهقناوف #9 ةلفان 6 نوقدصتوا هي لفاونلا * نوءوصيوا # ليالاىف

 « ماوعلاب قليو لكلا ىلا بسنينا ةفيخ 8 ةقدصلاو موصلاو دجهتلا ىف
 مهةس نم اركذن ىلاعت هللاىذر باطىف مهب ءادتقا مهقفاو ولو ههاج بهذيف

 هسفنب 8 قادلانءع#الخواو #9 ىلاعت هريغلال ىلاعت هلهلعنال حودمم لب ءابرب سيلف

 هل عشعابءافتنال © هنم أيش لعشال ناكل

 ىا # شطعي ىذلاكو 9 ضبلا ماياو نينثالاو سيلا مون موصو جيوازنلا
 هرششثع دحاوا هعسان عم مرلا شاء 6 ءاروشاءوا ةفرع مون 2 شطعلا رهظي

 الف 8مرلا ةرمثع لب ةخلاىذ ةرمثءكثالذ وكوا ءوركمطقف رشاعلا موصناف

 لوزيف 46 متاص ريغهلا سانلا 0 وخ # نأمظ قبو 'الملاىف ءاملا#برشي

 0 ا ةكرعلالا # هيل ا رطضاناو ل مه رظن نه ه٠ طقسو مهب ولف كلم

 4 احيرصتو# هموص مدع نم ارذع هسفنل رك ذ# ترثتف انلاخ ا ناك دحن لو

 لاعت,ناب © ةيانكلاو ءاعالا قيرطىلع## اضيرعتوا 8 ارفاسموا اضيرم هنوكب

 ديزيبت ع” اذا لوشبوا ءاملاىلا رطضيو بجوب ىذاا## شطعلا طرف ىضنقاْض رمت

 ناذه افيضءوا افيعض هنوكلأ « نالف بلقل ابيبطت ترطفا لوّش وا 8 ىثطع

 الصتم 8 رذعلا * كلذ ركذال دقو © هلوق ضيرعتلا لعل عرصلا رذعلا نم

 0 نء# ربصي هنكلو هاير ف برشلا نم * رذتمي هنا نظي اليك هب رمألل

 محا ةقفاومىفاذكو بواقلا ةلاة “| نم

 كوهضلا نم عق واع ىتأتىت> ( هسفن نع ىدآلا ةلفغ مظعاامإ كالذ راكنالا راهظا «لوشو]) قاش سا نمالا هآ]

 نممدعل (كالذ هيلعلةثناكامل) رك ذامهنم ردصف (ةولخ ىفناكول هلا) كلذ ف الخ ( هنم لعب ىلاعت هللاو) حازال]

 هللا نال سلال و سانل |نم ضف 6 ريق وتلا نيعبال هيلا رظنءنا فاض هلال كلذ هيلعلقث «امناو) ذئيح كلذ هن

 الكت (ناوموضصب ىا) ءاشعلا نضرو لكن ودان كك ولسعلا ل

 لمعلا كرت هيلوا محق! لكلا ىلابسني نار) ةمعتلا سكب( ةفيخ) -1١15275 نولعشباهث( مهقفاويفنوقدصتيو ألا
 دقو هيلع ةردقلا عم

 ناككلا دف دافيكما

 مهدنع (ما وعلا قدي و)

 نه همارتحا بهذيف

 هسفنب الخولو ) مهبولق
 6( هنم أيش لعشال ناكل
 م ا
 تان كف ىلا لع
 مل الامو هرذب مهد_ج

 نك ناو هلا تقتل

 (شطعي ىذلاكو ث ىلعا

 موب  ءاملا برش كرب

 رسثاع(ءاروثاموا ةفاع

 ليقو ميدعلا ىلع مردلا

 ىف كلذ تنيبو هعسات

 قلعت اهن رداقلا متن ىباتك

 لئاضفلا نم مركحلارشاعب

 اهاواا ف ا تاكلاو
 قبو ءاملا (برشي الف

 رعي نا نم افوخز) نأ

 6 متاص ريغ هلا سانلا
 نم نق دفانابو ةوارول
 : اهالامسا لوزيو مهب ولق

 ىا « هيلارطضاناو )

 هلع لوادملا برثلا ىلا

 ترقق هرعت ريش

 «( ارذع هسفنل 2

 سدلو ص الخالا ىلا برفاوؤخاوهو هيو دعا رص (اضيزرعتوا ) رفسوا ضم ءامداب( اهي رسصت ) ذهول راطفالاىف

 ةدايزىإ ل صح تعك اذا لوشن وا ءاملا نع هعمربصال ىذلا (شطعلاط رف )هنرارا (ىضذتقا ضرع لاعت ناب) صاللخاب

 رك ذيالدةوإ) عيرصلا رذعلا نم ناذهو افيضمواافيضن وكل (نالفباقلابييطتت رطفال وب وا) موصاالاذلف شطع

 انيح راذتعالا نع( ربصي هنكلوءاير) ب رسشلا نم (رذتعيهنا) ه.لوعفلاءانبلاب( نظيالبك كب رعد الصنم ) رذعلا(كاذ



 00 2 رخآ ناسنا نم (انالفنا لوقينا لثم) هراطفأ بيس هنم ع (ةياكح ض رعمىف هرذع رك ذم )

 (نم) اةارفىا (ادبدجا لو ىلع) ثالذىف «مويلا» حاملالا نم (حلادق و هماعط نم ناسا انك انوا ةيغزلا دكت

 وصلا لالك] ىسفن لد (تناقلا ةفيعض ىتانا لوش. نا لثمو )تب سثف تلك افترطفاف لك الاب «هبلق بيرطت

 هتك رف (موص )نا( ع دنالف تض ماموب تع< وأ ىنا نظن ةدابع نهناكول اوىدبلا بعتلا نم «(ىلع ةقفشم) هيعلو

 ه.ثمىف امرسما (( هيلا قلغلا رظن فيك ىلاس الف )ب هالومل المام ىلاعت هلل( ص اخ ااماورزإ اهدفن بيطلاراتاو اهيأرب

 : هاوملاق اع انقاوسلالقتسارحملا ددصق نمو ع ١ 11 . 12- هنلا قلاكلنا رظن ىلع روصقم هرظن نالهدضب ما ادصقمما

 ىلاَم ملا نب له لاق +

 قدك (ىلخا اانكيإو
 «انالف نالوقب نالثمةءاكح 9 ةبسانم## ضرعمىف هرذعرك ني نامزدعب + مث»

 «# هماعطنم ناسنالا لك أنا ىف هبغرلادبدش ناوخالل بح هالثم ءامثعلا وحن نم || ©“
 00000 017 ن4 لعموبلا حادتؤو هماغط نملك الابالا دخون ىضريالو || 1و ”ةىدح و ىبا بلص
 ءراطفاراذتعاف لونا لثم و ترطفافت هبلق بيبطنمفاصالخ ها دب دجا اووط || فان 6 ىدحو ىربقف
 تضرم امون.تعدواىنا نظن ىلع ةقفشم باقلا 8 ةقيقر 4 ةفيعض ىما ناو 0 ريكنو ركنم
 ال1 ا وكذلا هذه ترافا اذهل « موصا ظنا. نكرتالف «ىمدتالف ||| ني تنقواو ئدتحو

 ىلا هرظن نوكل # هيلا قلثلا رظن فيك ىلا الف 8 كلذىف # صلخلااماو © 0 0
 جيبقلا مهلعفىلااببس نوك افىب اودتشالثا الئاق تاروكذملالثم لعفول نكل قلاع 00 0 ناك
 ةبغر هل نكي ملناف #8 ءابرب سيلف هللانم افوخ لابولاو رزولا فوخ نمناف 11 0

 صال نم 6 هنم ولي ةبغرلا مدع 4 كالذولاعت هللا رعد و لاملا  وموصلا ف ا
 6# نوكيف ىلاعت هللالع فلاخام قه هقلخ نم ىلاهت6#هريغدقتعي نا وه # ديري الف

 كتالذ ىلعىا اسيلم محدنلا ضعبىفو ءايرلاب هلعاطلاخ © اسدتلم © ةدارالا كلت

 « عنق ©ظىلاعتهءاوثىفاعط 6 موصلا ىف ةبغر © ناسنالل  هلزاك ناو # ريغلا
 لمعلا كلذىفىا 0 هبف كرشيمو * 36 ىلاعتدللا !عب 0 افتك اما نونلا 0

 هلاب-# هلرطخي ناالا 9 راهظالا نع الضف ريغلا لعب ضرب ملو « هريغ
 قيرط ىلع هنءريغ ءادتقا## ىلاعت هريغ عالطابو موصلا و ىف ىا ©هراهظا ىف نا#
 لثم هل نوكيل هيريغلا ءادنقا ةينب ذليح # رهظيف © ةنسح ةلس نس نم ثيدح

 ابوبحم هنوكلجال راهظالا كاذب قكينا دعساللوقامث +هباوث ىلع ةدابز كلذ باوث
 هيلع ىلاسعت هللاىلص هلوق نووكم ةظحالم ىلع نيللا_صلا امي“ نينمؤملا رظن ىف

 ةداهشب اروفغمنوكي أرلانالو ىلاعتهللادنع ءادهش اونوكيلو بحا نم عم أرملا إسو
 ىلاال ىلاعت هللاىلا ةعجارلا ديلا ضارغالا نم كلذ نال هلاح نس ءاملصلا

 هماسقأ ىلا اريشم 0 0 00005 ل اولا ةوتوللاتب هلك انه ىلا مث ساتلا ناقش زعتر مولا

 مادقالاك « ةعاجصشلا راهظاب ديرب نك ©هلجال ايدلا لها عوقولاما «وو# هبتارمو قر ادا نم

 «موصلاىف ةبغر ) ناسنالل ىا (هل ناك ناو )دابعلا ىلع (اسب:له) ةدارالا ثان: «نوكيف )موصلا ىف دئنرح بغرب مل

 قى“ 0
 ءادتقا) قلغلل (هراهظاىفنا هل)روطغلاليبس ىلع رهظنىا ةلملامضب (رطخناالا )الضاريغلا نم جب رب عفئالذا

 نيدلا لها ءابر عوفول لاثم هلك انهىلا راهظالا ةرم ندخل 4 رهظي 2 ءادتقالا خلع كاذب الماح نوكف » هنهريغ

 ةعاضت مضلاب عجم حابصملا ىف (ةعاجشلا راهظاب ديرب نك ) هلجال ايثدلا لها ءاير عوقولاما (و) هسفن هالال جال

 ءاطظعلا نتا ذسلكللاو
 نءو مكملا حرش ىف
 لاعت لا لسا ةلؤاسر
 ن1 لانا ملسو هيلع

 نوكي نحح ًأرملا ناتكما

 مث ىعابالاك هدنع نياثلا

 رغصا أهاريف ه4 سفن عج رب

 عمق حلا راسا رغاكص

 جورذلاو قالا نعرظنلا

 ممدابعي ديقتلا هكا م

 مناف فراوعلاىف اذك

 ةبعر) ديعل ىا (هلنكي



 ةيالولاةرمهلا سكب (ةرامالا) ديرب لوعفمو هبىيلبايف لكعضوب (ريبدنلا نسحوإل بورهلاب ناهتساو هبلقىوُف

 تامالولا نم (انهوعو) ريب دتلا لق كللا نع لمح هنالرزووهف دعونده ردص٠ مساواولا رسمك «ةرازولاو)

 اهسفن لجالوا ةيصعم ىلا هءلسوتاللب هسفنلال هادا لجال ءايرلا عوقوىا (ىنكااماو) ىناذ روصقاءاير هاكاذهف
 (عرولاو )ىهاونلا بانتجاو ماوالا لاثتما(ىوقتلا )مها( رهلظيو هد اا 1 هندايعي ) سانلا ىأ (ىارينمكف)

 سس سس سس ييسر سس ريس سس سس مسسسسس سس بسس يبس سس سس سس سس سا سس سس سس اس ساس ابا

 روها ريب دناو ةهبدملا هكا ق 4 ريب دَتلا نسحو 9 فواقلاو بوراافىف

 كللا رارق:ساو ةلودلاءاظن» قاعتام ةلخبابو نيلتملاماهءماظنو صاوخلاو ماوعلا

 مساواولا سكب «ةرازولاو# ةيالولا سسكلاب #ةرامالا لاوحاىف ةنطلسلاو

 بصانملاوتاءال ولا نم# هه ود وول ريب دتلا لّقن كلما نع لمحت هنال ل قتلا نم ردصم

 ىلا لسوتال لب هسفنلال هاللا لجال ءابرلا عوقو وهو ةعبرالانم 6 ىتاثلااماو#

 » ىوقتلا رهظيو #9 ةالصلاو موصلا ون 0 هندايعإ فان نمكف و ةيصعم

 الا لاثتماىف قيقدتلا ىا « عرولاو 8 تاهبشلا ىتح ىصاعملا نع زاررحالا

 «ءاضقلا © لوعفلل ءانبلاب# ىل وفه ةعاضاالب قوقلحا ةاعارع ةماقتسالاو # ةنامالاب

 ىارامل فاقوالل ايلوتم مامالا هلعجي ىا # فاقوالاوا» ءاضقلا مامالا هلدلقبىا

 ايصو هلم ىا «ماتالالاموا8 طات>الاو ةعاضالا مدع ةراماو ةنامالا هنم

 اهذخأ ف سانلا فرطن٠ «عئادولا# لومفلل ءانبلب «#عدوبوا# ماتالل
 ةرلدخلا كاع ةقدص وأ جي واحلا ىلع مسقيل ةاكزلالام هيلارسوا «اهدجح و

 ةول ةيفوصلا ةئيهىأ «فوصتلا ىز رهظب نكو اًضعبواالك اهلك ايف

 مالكوإو مصبلا ضغو توصلا ءافخاك «عوذشذلا ةئيهو## قالخالاوا ةريسلاو

 لوب ىلع# تاييه لا و تانيح جلال هف وصلا تاحالطصإب ملكتلاك « ةمكمملا

 ةأرماثلت « روجشلالجال» درما مالغوا ةأرماىلا ببحيل ريكذنلاو ظعولا
 هللاركد وح نم# رك ذلا قلح وايعلا سلجم رض نكو# ةطاوالاو ىتزلاب مالغلاوا

 ةوعاب رظنيف كانه نورضح نيذلا ©#نايبصلاوا ناوسنلا ةظحالا# ةيفوصللاك

 ا ةووشلا رظن نع كامتكا نابيصلا لاك رظالااماو انه لقلبه وأ سموا

 ةذا ةوهشلاءاضقو ةومثلا ءاضقلال ”ىثلاتاذل نوكتدقةبحلا ىلازغلالاق +ةيصعم

 رلملارايطالاو راهزالاو راوثالاىلا رظنلا ذاذلتساب ةيضاقةولسأ| عابطلاو ىرخا

 رظنلاءاروظح باطلال اهللارظنلاب ماو مهلا جرفيل ناسنالاناىتح ةنسملاناولالاو

 الب ةي رف هنا نذكال «ىهتنا ريغصلا عءاملا حرش ىف ىوانملا فْؤرلادبع مجشلا» ركدانك

 هاللاب نيدلا لها ءاير اذه مث ةلالدلا نع الضف هداراام ىلع ةلقناع* راعشاال وذي مج

 هلوقف ةيصعملا ىلا لسوتال هادا لجال ايندلا لهاءاير لاثماماو ةيصعملا ىلا لسوتل

 | نكت ساب الام ككريىا
 عانتمالا و2 ساب هنا

 ىأ (تايبشلا لك نم

 ناكهجو ”ىاب اهتسبالم
 بلغاهنال لك ارك دو

 (ةنامالابف رعيل)لاههوجو
 نم ركذامب ةآارملا ةلع

 ءانبلاب(ىلو يف )فاصو الا
 ىا ( ءاضقلا ) لوعفلا
 ةيعرشلا ماكحالا لصف

 اهرجويف (فاقوالاوا)
 لاموا 2( اهأ الغ عمحو

 عئادولا عدو وأ مادا

 (اهدءحو اهذخايف

 لامعالا كلب ةايارملا ناف
 ككل اهلخال شالا
 اهن وعل لب تا ذلاب ةدوصقم

 كالت تا.الوال ةليسو

 ةروك ذم ا ةقباسلالامعالا

 فا( ئزريط وكو)
 ىأ )َ فوصتلا 0 هكر

 ةئسكلا قالخالاب قاغلا

 ةئيسلا قالخالا نعهزنالاو
 ىف ( عوذذلا ةئيهو )
 مالكو ) ندسلا رهاظ

 ةدنلا ىلا (هننكللا
 نم باقلا ةراهطىلعالا

 ثيدهلا ىؤفقالخالا ىدر
 نيعبرا هلل صاخا ن٠

 ةأنما ىلا كاذب (نيصا ركذتلاو ظعءواال.؛سىلءث هناسل ىلع ىف 15 ةقرب) هيلق نم ةمكملا عاب ترهظاموب

 ةيلاآلاو ىعرمشلا 00 ناجم نكوإل ةطاوالاو ائزلاب امهب (روجفأ!لجال) السونلب امهتبحتاذلال(مالغوا
 «نايبصلاوا) هظفاريغنم ةأرماةدحاولا ىسانالاثانالا ةعاجل مسا ن والا رممكب (ناونلا هظحالم رك ذل!قلحوا)
 ركذ نمم ظعلللب هتاذل اذهل ادوصقم سيل هلىفارملا علا ر وضح مارح كالذل رظنلاو ىبص عج ةلمهملا هلوا سكب



 أ مث لع (ةياصووا) اهودو ةراما نم (ةهيالوىلا ]صل )رومالل (طرضلا او هايس ||نسحو ةعاجشلا رهظي نكو)

 ءاملال جال ايئدلا لها ءايرل لاثم اذه هي ١٠١ ززؤع ( تا.هتثملا تام كا ماو قدرألا ( اهوهوأ)

 ىفاك ةيصعم ىلا لسوتال
 بهاوملا فو ة.كاحلا

 كاذ مام ريغلاثملا اذهو

 جيا ةنامالا فصول ءاير

 ءابر اذهو ةيالو اهذع

 اهنم لصخأ  ةياالوال
 هقراكا ىلا هنا نكشف

 ىنارااوهو(ثلاثلااما و)

 حابل هبل_-وت ضرغل
 ىئارب نمكف) هداقتعاىف
 «لاومألاه ذل هتداسب

 4 بغرتو 2 هحالصل

 هحاكت ق() لعافلل ءانبلاب

 (عراسي و )هح الفل (ماسنلا
 هتمدخ ىف ) هل ءانّيلاب

 نكو  ساكلا ةجاحو

 كانو الص فق

 كرت مثاب قس و «ليدعتلا
 ضرفلا وا بجاولا

 تولطلا عتاد الإد)

 (ةولخلا ىف )لامكللاهلعف
 نه هب ىلا ب نم مدعل

 اهليطيو )ز همث سانلا

 اهناكرال(ليدعتلاعاريو
 ةنونعلا" © تادتالاو)

 ىف ىا ( ”الملاف )بف
 نع ارارف ) مهروضح

 هتمذع) هل (سانلا ءاذبا

 هركياميهركذ ىا(هتبيغو
 جالضلا ىف ني نصقتلا نم
 الو مهنم حدلل ابلطال)

 ىتح (ىلاعت هللا نم اباوث

  «طبضلاوظرومالا ماظنىف ىأرلا ةباصاب##ةساينسلا نحو ةعامجلا رهظي نكو# ظ

 ةسايروا بصنمومتأ «ةيالوىلا لصيل# اهنايسن مدعو مانالا لاوحا ظفح

 تايهتشملا تامرحلا# نابثا «#نم نكمتن# فاقوالاك «امثو حن وا ةياصو واط

 ىذلا هالال جال ءايرلاوهو «ثلا_كا## مقل «اماو# ةطاوالاو ىنزلك مهل |

 هحاكنىف بغرتو لاومالا هللذبيل هتدابعب ىناري نمكف# حابملا ىلا هبل -وت

 ناثع نعدقاو ىباني ةدبع نع ىجتملا بلاطىبال بولاقلا توقنع انهلق ه ءاسنلا

 ىسوم ىنثدح لوب لعجف مال_لاهيلع ىسوم مدخ لجر ناكلاق نال خانبا
 هنع لأب مالسلا هيلع ىسوم لعجت ارهد ىسوم هدقفو هلام ٌركىتح هللاماك
 ه]لاقف دوسال بح هقاعىفو ريزنخ هديو موب تاذلج رءاحىت>ارثا هنم سالف

 هلاحىلا هدرتنا كلت-ابراي ىموملاقف ريزنللا اذهوه منلاقانالف فرعنا ىسو»

 نفمدا ىنامدىذلاب ىنتوعدولديلا ىلاعندللا جوافاذه هباصام هلأساىتح لوالا

 نيدلاب ايندلا بلطيناك هنالاذه هب تعنصا# ا كربخا ىنكلوديف كتبجاام هنود

 تارا ةيضالاى كمءذهىف ملا ناكولو هيبننلا نحيف ىزغلا عا ءركذاذك

 ؟روصلاىفال بولقلا ىف عقو نآلاحى لا نكلواريثك ريزانخ نيدلابايثدلا بلطي نع

 ٠ دجو:الدةبلطلا ىف ناف هبلطالب ه#سانلا هتجاحوا هتمدخىف عراسيو © ةرهاظلا

 ”حراوللا نانئمطاب #ليدعتلا كريو ةالصلا ففي نكو# ىضرلامدعل حابملا

 ةالصلاىفّدب ولطملا «بادآآلا# كرتي « وفة لجاوةموقلاودو<كلاو عوكرلا ىف
 قارينممدع دنعواسانلاةيؤر مدعدنع «ةولملاىف# تابودنملاو تابكملالثم
 « 'اللاىفإ» اهف «بادآلاو ليدعتلا ىعاريو# ةالصلاىا هياهليطي و هلجال
 « هتب.غو# ىلاعت هاضر بلطلال «هتمذمب سانلا ءاذبا نع ارارف# سانلادنع

 اياوثال و» سانلا نه مهن:«حدللا ابلطال» هايغىف هلاعفءوسب ءركذ تالا

  لاقأك روظحم لعش ملاع حدملا بحناف ةيصعم ءايرنوكي لوالاناذ «ىلاعتهللا نه

 ىلصي نكو# ةعاطب ءابرنوكي ىناثلاو اولعش ملام اودمحنا نوبحنو ىلاعتدللا

 نيدلال ها ءايراذه لاملابىا «هبذذلتلاو# كلذ ىلع لام اذخال للهبوا ًأرشوا

 مارح لاؤسلاو ةراشاو اضيرعتولو بدالاءوس هنوكنم لقاالاذه نكل حابلل

 ىامب لكشيو قايسلامتاليال ىمالا سفنىفال داقتعا ىف ىهامتا ةحابالانا لوقلاو

 .مهلاوعمجيل ةممصنلاوظعولاوهتلا مساوملا ىف مولعلا ةبلط جورخ زيوجننم ىواتفلا
 اماو لصحاال وعلا لطعت.الاوانهةيضاق ةرورضلا من ليصحتلا ناوآىف هبرخديأيش

 .لاثملاكو © عا هللاو اذه نه سيلف ةرجالاب نايبصلا ميا و نذأتلا و ةمامالا ون

 ةيالوىلا لصيل طبضااو ةسايسلانسحو ةعاجشلا رهظيناوهو ىناثا ريخالا

 (ةياصوو) ىنذلابىدالل الادبتسا(هىذذلتلا ولاملاذخال )كاذب السوت (للهيوا أرواىلصينكو) ةبرق نوكت

 ةعامجأا رهظم ( ىناثل ريخالا لاثلاكو ) اعطق مارح هنكلو هداقتعا ف تاحابملا سفن لجال ءايرال لاثم اذهريخوه



 ءايرال لاثم اذه (تاحابملانم تايهتشملاىلا)ةيالولاب (لصيلا) تامرهلانم نكمل ةيالوال الصوت ةسايسلا نسحو

 ىا (ثلاثاىناثلالااملاكف» هداقتعا ىف ةعاطلاىلا السوت هءىآ ارملاىا 6عبارلااماو) ايندلا لها نمهسفن حابملالجال

 هرظن دنع (سانلاةنايص هضرغ ناكاذا) ' اللاروض<# كلذ دضبو ةولخ ناكرالاليدعت كرتو ةالصلا فيف#

 كا هب لسوتال. هاا لجال ءابر اذهو كلذ نه 00 مهني اهن حق ( مذلاو ةيغلاب ةيصعمللانع ) هتالصا

 لانيل) هريغو هلع (هتعاطب فار ) هور علل . :لاكو) هيأ ١١مزهوس ةيشاملا فاك ردتف اهسفنل وا هداقتعا ىف

 ءابرلا لائاذهو ه# تاحابملا نم تايهتشملا ىلا ه# تار ىلا ه6لصيل# ةياصوو

 اهطق مارح هنكل واضيا ءداقتعاىف حابملاثملا اذهواندلا لها نم هسفن خابملا ل جال

 اهسفنلوا ءداقتعاىف ةعاطوىلا هءلسوتال اجلال جال ءايراوهو # عبارلااما ظ

 ةوامللاف بدالاو ليدعتلا كرثو ةالصلا فيفةوهو *«ثلاثلىناثلا لاثملاكف

 ةيصعملا نع سانلا هن ايص هض رغناك اذا *ذلزا قتاداألاو ليدعتلاةيامرواهتلاطاو

 نيدلا هثعاب ناكولهنال اًضياروطظ#م اذهو كلذ نم ىهلسيل مهيب اهندف هي مذلا و ةبيغلاب

 يغني ةينلاءريضحت لناو صاخ و نس نا هيلع بج اولا ويك اهسفن ىلع هتقفش ناكل

 ىلا_عت هللا ةعاطب 5 رااب مذلا عقد نأ هل سلف ةولطناىف هتدابع نيس ىلع رعسل نأ ْ

 هبلسوتيا لعملابلق كالم لجال لاثملا اذهىف ءايرلا لملاك و 9 ءازهتسا كلذناف

 دنع لائيل 3 هريغو هلعل #ب هتعاطب قي رإعم 7 قار ِ ةعاطوهو عفان اع ميلعتىلا

 ىنعل اعفان اذع هئم م 3 هاوقنو هد> الص داقتعاب ةياع لب نع 3 هير رعملا

 ناكامير نكل ةعاطوه ىذلا عفان ص ملتىلا هبل ستيل معلا بلق كلم لجال ء:لاىفار

 د داعب ىناريداو لاكو 3 ليقامىوقتلاب هلددادعتسا مدعل هلعم داقتعاىف هل اضم

 رهاظلا لعل لمأت بيلغت هيفليق مركلاو ةبحلاب # هيونابلق هيلا لعل 9 تاماطلا نم

 ىلا جاتحال قارغتسالاو ايها لق دوهعملاو دهعلا ةفاضالا٠ نمد درا واو هيونابلق

 نءالام مهنه لاي | ءامن ءالادتع 3 هندايعي «ىلاربن وامه ارابز وكي ف 0 بيلغتلا

 هريغوأ ابا لام نم هتددعاام ةيناثلا دددشتو ةلمملا مضب ةليسوىا # ةدع

 هندايعل » اونو ص اهيف هب نيعتسل * ةدابعال ف فو ةفرغك ددع هءج-و

 نمقلطماذكو# ةاضقلاو ءارزولاو 8هلوقةنب رش نيطالسلا رهاظلا 6# ءا مالا دنع

 3 ةدابعال هن غر هيل 2 ايلاع 0 ايصخمو اهاح مه لانيلو# دقعلاو لا ىف ةسايردل

 « مظلاؤم عفد « و #9 ةيويندلا ««لغاوشلاعفدو هههاملا كالذنم ايندلالوصخل

 ههاج ب .لغلاو رهقلابوا حدنلا وةعافشلاب ةدابعلا نعوا ةدابعلااعنام |ىه الكو هيسفن نع

 فورعملاب صالاىق هلوق 39 دانك هنالاوا ذقت ا نم هبصنمو ههاج ِ هيذفنيلوا

 ىلاعتهّللاىلص هلوق هيلعو لاوقالاريثأت ىف اغيلب ١ 0 هالازال « ركملانع ىهنلاو

 60 رز ةلعفاع لعملاد“ ع

 «اعفاناطع هنم [عتيف )ةئسح

 لحال رعتمل قارب عل

 هن لس ودل معملابلق كاله

 وه ىذلا عفان لع ملعتىلا

 هجاوخ ة.شثاح ىفاك ةعاط

 ني:هفل (دلولاكو »هداز

 هعورفودحاولا ىلع قأطي

 عجن وكسف مدبب دلولاو

 ىاكدساو دساك حوتفال

 © هلعب ىتارب ١ حابصملا

 كاذب( ديلا لجأ ) ريمعا نم
 ٍبيلقت هيف (هيونابلف)
 لع (نوكف) لمأت

 امه اراب) هيلا ا«ولق
 ةعاطلا هذهلءانرلابلسوتف

 هتدابعب ( قاري نكو )
 هنم لاثيل ءاينغالا دنع )

 هب نظلا مهناسحال الام

 ىدادالا هدنع اوذد2دو

 ةلمهملا مضب(ةدعهذا )

 هتددعاام ةيناثلا ددشتو

 وا واسوا لاب نم
 فرغوُةف رفغكددع همجاو

 ىرشبلا عبطلا نال( ةدابعال)

 الوغشمناسنالا ناكاذا

 ةاضقلاو ءارزولاو ءاممالادنع ىثاربوا) اهل هجوت ثكلذنم باقلا نكساذاو ةدابعلامامتا نع كالذ هعنم ةشيعملا ماي
 نم باقل (لغاوشلامفدو) ايندلانم هنم هلل صاع (ةدابعال هب غرفتيل اهصنمو) ةهاجوىا (اهاج مهنم لانيل
 بصنلابىا (هنذفنيلوا) هتكوش ةوقل فورءملاس.سؤيو رانا ) رظلا) عفد (و)ةنؤملا ىلا ةجاحلا
 اذفان ريصيلىا ىناثلا ىلع عوفمملوالا ىلع بوصنم (هلوة)لوءفل إل وا ذيفنتلاوا ذافنالا نم لءافالىئنبم وهو ءاهلاوا
 ماكاو كوللل ديلاب رييغتلاىهو ركنلل راكنالابنا م نمىلوالا ءالعلا لاق اذا و( ركملانعىهنلاو فورغملاب مالا ف)



 املا بابرال ناسالابو
 ءالعلا نم بصانمللاو
 ةماعال بلقلاب و مالعالا

 مهضعب لاقو « ماوعلا

 كالذ ىلع ردق نم لك
 هريغينا هيلع بجاولاف
 اذه هاوملاوهيبنالا ىفأك

 لجال ءابرلاعوقول لاثم
 داقتعا ىف ةعاطلا سفن

 هلىطعي نكو ) ىفارملا
 ةئيعم ىا (ةاعسم مهارد

 (ءريغوا فقاو اهنيع)
 ارحل أقبل «قدضتم نم
 مون لكى اعت هللا مالك نم
 اذك ةعكر ىلصيوا

 وا ريكيواللهيواحجنوا“
 ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلع ىل هب

 (هءاوث ىطعيو مردلاك
 اهنم دحاو لك باوثىا
 ةيوصتنم اهلك لامفالاو

 الوا بوصنملا لع افطع
 دعب ازاوح ةرهكم ناي

 نم (ىطعلل ) ليلعتلا مال
 دحالوا)ءريغوا فقاولا

 ىطعملاىونا ىا ( هنونا

 سه -13 ١١

 سفن لجال ءايرلاعوقو لاثم اذه نآرقلا عزب امردك ا ناطلسلا غزبامنا مسوديلع

 ةئيعم # ةاعسم هارد و موهفأل ءانبلاب # هلىطعينكو ف ىنارملا داقتعا ىفةعاطلا

 فقولا قيرط ىلع نيبعتلا كلذ ناك ءاوسىنعي #هريغوافقاو اهنيع 9 ةنيعمةدابعل

 نيعم عماجىف « موبلك ىلاعت هللامالكنم ًارج أرقيل 8 ءاطعالا قلطم لثءالوا

 وهاك افلا نيعبس وحن # لاهبوا مح-!وا اذك ةعكر ىلصي وا 8# قلطموا نيعمربقوا

 نا ىلع هظفا< نا ىلع ه.كلاص وا ىذلا و ىب رعلا ني نيدلا ب نع لقنام ىلع ءانب فراعتملا

 ةرمافلا نيعبس هللا الاهلاال ل وهن ناب رانلا نم

 ىوبربخكلذىفدرو سانلانم اهاودننم ةبقروا رانلانم

 ىلع ناك قلاملا عيبرلاابا مشلا نا ىتالطسقلا ىلع نيدج-ا سابعلاونا ىتربخا دقلو

 فثكلا لهانم ريغص باش ةدئاملاىلعناكو ركذلا اذه ركذدق ناكو ماعط ةدام

 تبهوف عمرلاونا لاق منهجىف ىبا تيار ىنال لاقوىكب ماعطلا ىلا هدب دمام دنعف

 ارورسمرانلا نم تجرخدقهليد#لا ىمصلا لاقف هما قاتعال ديح وتلا اذه ىسفنىف

 اذه لثفىبصلا اذه فشكو ىورنلا ريللا اذه ىدنع حدف عيبرلاونا لاقف لكاف

 فلاح ملو صن دم أتىف اهم لامعالا لئاضفىف هبل ملاز وع وجي نكل اقيعض ناو ريللا

 ةاكشم ىف عقوو لامكلان او وس.خالك هاباصوو ضعب لعفمقو اذهلو سايقلا

 ضعبنعء َةقثلا ضعب اضياو ىتاطسلا نج رلادبع مثلا تافنصم ضعب ىف و راونالا

 0 را قدعيب هللا نم كفن قوس

 كافر اهب قتعب هللا ناف

 ىلع ىطعا ولو ةرجاالب نكلهريغلوا هسفنثاذى أبينا ىلو الاف ىراقلا ىلع 1

 فورعملاو افراعتمنوكيدق كالذنال اضيادمدع ىلوالا نكل زا دةعالب ةلصلا قب رط

 ىطعيو لس و هيلع ىلاعتهللا ىلص ىنلا ىلع ىبصيوا ربكيوا هي اطرش طو رشملاك افرع

 دحالوا ف هلامزموا فةولانم # ىطعما9» ركذام دحاو لك باوثىاوت هلاوث

 عرمشلا مع سيرد باوث اذكو ىطعملا قلطم ىوبا وا فقاولاىوبا # هروبا

 هلع باوث لعبنا ناسناللنا بابلا اذهسنجىف لصالانا معا *«نارقلا مماعتوا

 نارقلاةوالتك اهريغوا ةقدصوأا اموصوا ةالصوا ا ءايخالاوتاوءالا نم هريغل

 دنع هيلا لصيو ةهبمالب زاج هريغل هباوث لعجو اذهنم أيشلءفاذاف راكذالارئاسو

 ىفاشلاو كلاملاقو محلا باب ىف اندنع زوحال راكتسالا نكل ةعاجلاو ةئسلا لها

 ةالصلاكتاءاطلا نم اهريغىف زوال وهلا ىف و ةيلاملاةدابمااوةقدصلا فكالذ زوجن

 هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا ل ئ- الجرنا ىورامانلو هريغو نآرقلا ةءارقو موصلاو

 هيلع هللاقف امو مدعب امهربافيكف امهنايحلاح امه ربا ناونا ىلناكل اقف م-و

 هاور كمايص عم امل موصتناو كتالص عم اهي'ىلصتنأ ربلادعب ربلان«نامالسلا

 هللاوهلق أرقو رباقملاىلع ىعنم اموذرم هنعىلاعت هللا ىضر ىلع نءو ىنطقرادلا

 تاومالاددعب رجالا نه ىطعا تاومالل اهرجا بهو مث ةممرشع ىدحا دحا

 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر لئس هلا ىنطق رادلا ءاور

 (لاقن)

 سنا نعو اضا

 7 و ب
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 لاملاثلذ هلئيعملا (تادابعلا كلت نيكسملاكاذإ) ىطعي ىلع فطع (لعفيفإل بهاوملا فاك ديعب ىراقلا ىونا لاق
 هيلع بتراارجالاىا (هءاوثناوهللالحإ بسك مهنا) ؛اهلل (نظيو ةدابعال ةوقو ةدع هلءفللالل اعط) اهتلباق

 هلاصتاب سما نم ىلا لصي اهلك ل اعفالا كلذ باوثنا ول الح لاملا كلذ نا ىث! رملا نظب ىنمي (ةعاط ىفهناو ىمآالا ىلا
 كاذناب هنمالهج ةبوغرم ةدابعو ةيضمةدعاط كلذنا هداقتعا ىلع ,عزبو اهثريغوا هوبا دحاوا فئاولانم ا!

 ىدركلا حراشلا هزلع ضرعاو * همام قنوىلع همالكلح ست ١١ 5 - اذه لم أ تف مالا سفن ىف كالذكأ

 مذ لاق مهيلا كاذ لصي له مهأوعدلو مهاع محي واناث وم نعقدصتنانا هللال وسرايلاقف

 ىلاعت هللا ىلص هنعو ىركبلا صفحوباءاو رهيلا ىدها اذا قبطلاب ؟دحا ح رش اكتانن وحرب

 ىاناضشااءاورهتمانعرخآآلاو هسفن نءامهدح! نيما نيش.بكب ىصخ هنا[ سو هيلع
 هريغلع هعفني ناسنالانا [سوهيلعىلاعت هللاىلصهنه ميلعتا ذهو هتمال هباوث لعج

 هيفف«ىعسامالا ناسن الل سيان او ىلاعتهلوقاما و قثولا :ورعلابلا.ة”الاوههءءادنقالا

 سنجنا ةلخابو ىراقلا ىلعل طسقل |ثالسملا نم هلك اهطسب ل# اذه سيل ةرثك ىنا

 كالت نيكسملاكلذ لعفيف 88لاق اذلو ةرجالاىف راكتالاامئاو هلصاىفح ودم ركذ

 «ةدع هلعصا لاللاءمط © ةدسافلاةتدصلا وادسافلا فقولاب لاملا هلنيعما# تادابعلا

 خال مارح لب لالحب سيلو « هلال بسك هنا نظيو ةدابعال ةوقوؤ#
 هناورمآلاىلا لصي هباوث ناوإ9 ربدتق سماملا ثصلا ىف ركذ.نا .بدننالا اذهن

 روك ذملا لاملا لجالالا تادابعلا كلت ىلاعت هللادبعامو ءايرىف هناعم « ةعاط

 هن آرقلاءازجالا ةءارقىبعتاقدصلاو فاقوالااما واب مثاو ةرهاظ ةيصعم فوه

 الثم سرادملاو عماوملا ىف ءابطاللاو ةمئالا اذكو نيسردملاو ننْدؤملا تامولعتا

 اههتقرص باوث امه لب فقاولا حورل تادابعلا كالتباوث ةبه طرشاهيف سيللي

 وهوةرجالا ةلباقءىف لامالاباوثءادها ىئنملا ةلخجابو «ىوقتلاو ربلا ىلع امهتناءا

 طرشول مل تادابعلا كالت ماقنم ىلع ةناعالا هيف دجوامو ركذ ايف دوج وع سي

 ىنىلا راشادق لوقا + فنصملا ءركذامت ناكل لاومالاهذه ةلباقمىفباوثلا ءادهأ

 مالكلااماو نيكلاهلا ذاقناىف هيفن حرص اضياو باتكلااذه رخآىف فنصملا كلذ

 روهشم سايقلا فالخ هنوكعم نيرخأتملازيوجت هجوفنيس ردلاو نينذؤملا وحن
 ةلوبقةعاط كلذ لكنا فنصنا ىلع اضاريعاىد كلا حراشلا نع انهليقةيهقفلا

 عيمصأ| وهو ةمالا لع رقتسا هيلعو مآآلاىلا هباوثلصيو هللادنع ةكم ةئسحر
 أيش هوطعاف ”ىرهف داب غيدل ىلع نيرفاسملاضعب قرامل هلا ى رادضلا ىف ىدنع

 هللاىلص هللالوسر اولثس اومدق الف نآرقلا ميلعت ىلع ارجا هنوكل هباصصا هه

 ةينقلاوىداهلاىفو + هللاناتك ارجا هيلع متذخاام ق>١انا لاقف ملسو هيلع ىلاعأ

 قيفوتلاب ىلا ه> رشة

 ةلوبقم ةعاط هاك كالذنأ

 هللادنع روع ةزسحو

 ىلا هباوثلسيوهلوسرو
 لع رقتسا ةيلعو مالا

 ىدنع حملا وهو ةمالا

 نبانعىراخأا ىورامل *

 نا اههنع هللا ىذ ر سابع

 هللا ل وس رباك نما رفن
 و هيلع ىلاعتهللا لص

 ميلس وا غيدل موف ءاميا ومع

 لهانملجر مهل ض رعف
 قارن ركتم لهلاقف ءاملا
 اغيدل الحر ءاملاىف ناك

 لج رهنمقلطناف ايأسوا

 ىلع بات كلا ةحتاش أرقف

 نا ءاملاب ءاج اوف اش
 كلذ اوهركف هباصصأ

 فاثك ل عت ذخل اولاقو
 ةنيدما| وم دق ىتحا رجالا

 ىلاعت هللا ل وسراب اولاقف

 هللاباتك ىلع اذه ذخا
 2 لاعا اا
 لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هيلع متذخاام قحا نا

 هركيالف هنم أرقا لاق ولو + هعيج أرينا الا نآرقلامتلن ةرجالاذخا هركي ىواهلا ىواتف ىفو ؛هللاباتكآ

 ررقتام دعب تاريمللاءذهلاثما نم عنملافلاقمث + همالكىهتا مهارد ةرسشع نم تملا رجا صقن.نا هركبو ضعبلا
 ءادتها مدعو نيلسأا نيب قيرفتو لالضاو لال_ضو لهج اهزاوج ىلع صوصنلا تلدو ةمالا لمع

 لوقف ٠ همالكص ىهتنا هتافارخو فن_صملا تاطلغ نم صاخل كا تركذام ظفحاف لاق مث + نيدلا

 ةيقرلاىلع ةرجالا دذخا زاوج رخعا نبا اهنع لقن ةيفنلانا ءاهقفلا ربك او ءالضفلا رثك ا هركذام ىلع هاون



 ((اولققرلا ىف هوزاجاو ميلعتلا ىف .ةرجالاذخا زاوج اوفنف روهثلابةيفنملا فلاخ ثيدحلا اذه حرش ىف لاقثيح

 > 5 رجالا مهضعب لج- اذلو ريما اذهلاهفءوزاجا ,هناالا قرلا ف سايقلا وهو هللا ىلء هيف رجالا وةدابع نآرقلا ميلعت

 ؟راعمالف باوثلان ود ىوادتلا وةيقرال ةءارقلاة رجا نعلاؤسلا نا نب رش ىلاعثدللا باتكب ةيقرال رجالا ىلع ثي دولا

 .ىلع ديعولاىف ةدراولاث يداحالاب دس هضعب ىعدا و هللا باتك ةيقرىا دورولاسيسةنب را ل ردق مهضعبو

 ةلالف دحاولاربخ ثيدحلاناىلعالصالاكشا الف ةياورلاهذهىلءعف دوادوبا وىنا ربطلا» اورنآرقلا اهةىلع ةرجالا

 جار دجا مامالاو ةفدحو امامالا روك ذملا ثيدملاب لم! لكالذ عم واليلق ان ىتاباب اوريشنال و ىلاعتهل وةةض راعل

 ىفةرجالا العجف هّلاساب ونآرقلاب ه6 ١؟ ]طع ةبئرلا ىلع ةرجالااز وجاف هللاامهجر كلامو ىهفاشلااماو +
 ندوه اكل كفتلا لع

 ءءلاعلاو ةحاتملا لاعا

 نرد كاروذلا كسلا
 02 ل عباستلا ةلزنع

 روك ذملا ىهنلاىف لخاد

 زيوحلا لبلدنا ىلعاهقدنع

 نع باوملا نودب مترال
 هعضومىف ررةناكعنملا ليلد

 نايبلا هيلعف زا وأ ا ىعدا نف

 لاثما نم عنملان وكن بان
 ةلذلخ وداي لاف الاء ذه

 ناظلا ضعب ضعبلا هب نظإك
 ضررعملا كلذ هيعدياماما و

 ىلع صوصتلا ةلالد نم

 ةمالا ريرشنو اهزاوج
 بذكف املع اهعافجاو

 نافف رص ءاّرفاو ضخم

 ةئسلاو باتكلا نهةلدالا

 ١ لادن سا.قلاو عاجالاو

 تاتكلااما + انامدم ىلع

 مكلتسا ال لق ىلاعتهلوقكف

 (ىواحلاف) نارقلاام ىئعملاف قاضارضحلاونآرقال ريعضل |نالالدتسالا هجو نيملاعال ركذالاوهنا ارجادهيلع

 ملآو ىواملا ف ١ واد أرقم طعب او طعب ملأ ر قب ملول ىتحهدا م ىلع

 لطمبلاةءارقب هركيالف هنمأرقا لاقولو هعبج متكناالانآرقلا متلخ ةرجالاذخاءركي
 قير ولالضو لهج عنملاف ىهتا مهارد ةرمشع نع مدللا ةرجا صقن.نا ك1
 ب درو ىهتتا هتافارخو فنصملا تاطاغ نم صلخت ىتح هظفحاف نيلسملا نبي
 ةصاخ قرلاىف زوجواقلطم ميلعتلا ف ةرجالا مدع ةيفنلا دنع سايقلانا هلصاح

 فقرا ةرجالا ىلع ثيدحلاىف ةرجالا اولج و سايقلا فالخ ىلع ثيدحلا اذهل

 آإقو دورولا ببس ةنرَس هللاباتك ةيقرىا افاضم ردق مهضعب و هللا باتكب

 احاوربخ ثيدحلا ناو ةرجالا ذخا ىلع ديعولا ىف ةدراولا ثيداحالاب هذفب
 'يدملاب لمعلم انمامانا عم اليلقانمثىناي اب اورتشنالو ىلاعتهلوة صنوحن ضراعبال

 اجحالاو صوصتنلا ةلالدىوعدو ىعفاشلاو كالامدب لع ناو دجا مامالااذكو

 آللق + ىلاعت هلوقا زاوملا مدع ىلع ةعبرالا ةلدالاناف ءارتفاو بذك زاوإا ىلع
 لاعال رك ذةلالدالا نأرقلاام ىنعمانال * نيملاعا ركذالا وهنا ارجا هيلع مكلتسا

 ءوهيلع ىلاعتهللاىلص هلوقلو قامللانم رجالا هيلع لئسام هنوكىلا زواحينال

 ؛ءابلا ةلاللا ىهو ةينلابالا باوثال هناىلع عاجاللو هناوأك اكالو نإ كلا اور

 وةراحاالو باوثالف هيذ نحناهف دجوتالو دصقلاو مزءلاباهنع ربعملا لمعلا ىلع

 اهلا ذاقناىف ليصفتلاو مودعم انه باوثلاو دوجوملا ىلع ناداراو امهنالعبب

 ةيندي ةدابع امهنوكىف ةالصلاو موصلا لثم ةءارقلاناف سايقلا اماو *

 9 دوعن ةلص ىلععملا نوك اماو اهءاع زودنا امهيلع ةرجالا زوحجتالاهكف
 ًارقلا درحل وهامتا ءاطعلا نال دودرفىطعلل هباوث ةاطعمو ةبسح ىراقللا ةءارقو

 ًانالونارقلا اًورقاءالسلا هيلع هلوقكف ةنسلااما و+قلذل نم رجالا هيلع لئسيامت هنوكىلا زواحينال نيملاعال ركذالا

 ذاب دال ة ةرد لال ع مهنم لمع نم مالسلاةيلع لاق ةمدقملاىف ركذو * ةراحالاباتكىف ةيادهلا بحاص هركذ هل

 لاعب ةقيقللا ف ىهىتلاةراجالا هذه دب فيكف باوث هلنكيملاذاف ذاقنالا ف موح رملا ىلو ملا لاق هبيصن ةرخآآلا ىف

 هلار ودقع سياف سولو لاذت,الاو سفانتلا هليذ ى رت نيعب سيلهنال لاع س دلف هدوجو ِ سوأو لطاب مودعملا عبو

 تسلا نا ىتح هلجال ةدا م ىهلب ةءارقلا سفنال با وثلا ىهانه» ةعفنملاو ض وب ةعفنملا كالت ةراجالاف عيب سيلوهنا يس
ْ |0000 تسال كل ن6 تاون عاسنالا زل يلع دوضقل نأ ةلاد ر# ىلع ةبح هطعب ملباوثلا ل وصح مدع اعاذ ذا

 



 اذكوةقباسلا لوصاللهيف فلاح ام لمعلال ةيهقفلا تربتعملا نمهنوك مدعلىواملاف

 لوقا+اصذلم ىهتنا ةريتعملا بتكلا فلاح اهف هلوةربتميالف ىلز نعم هبحاص نال

 دنع بهذملا ناكامل هلال ل.جاب لوقلا اذه در ىف ليوطتلا اذه رك اىلا ةجاخال

 حرشىف ةعيرشلا جان نع لقنإك ةربتعلا بتكلا ىفام ىلع زاوملا مدع ةيفنلغا

 نيطيحلا نعو ىراقللالو تيللال باوالا اهب قهسلال ةرجالاب ةءارقلانا ةيادهلا

 نعو هن ةلطاب ةيصولاف ”ىشب هريفدنع نارقلا ”ىراقل ىدوا رادتخالاو ةصالمللا

 ناسا دكاألاو اند 2 راقلاعنعو تاعقاولانع ةيادهلا حرشىف ىنبعلا ظفاحلا

 ناف ريغال هدلق نم لوق وه دلقملا ليلد ناكدقو عجارلا ىلع حوجرملا عجرتو

 راوك اذملا ثيدمحلا و هيف دهت# ىف ثالذ ناكدقو داهتجالا بصنم وه صنلاب جاضحالا

 ريض و هيلعت 'ىلع ةيدهلاىا اهلبقاف راننم اقوطق طتنا بح تنكنا ربك ض راكي
 هيلع ىنال كلذتركذف اسوق ىلاىدهاف نآرقلا الجر تلع لاقهنا بعك نب ىنأ

 لاهيوا ىلصينكو وه اهتددرف ران نماسوق تدذدخا اهتذخانالاقف مالسلاو ةالصلا

 الاو هباوثوىلاعت هاضر بلطن ودب ه# سانلا ةءارادر4 98 سانلادنع  'الملاف

 هوعبش و هباودتقب © هودتقيل هه الا سانلاةءاراىفدصقهلسيلو ءاير هنوك لكشيف

 قيرطواق لا مهابا هداشرا مهلعتن ٠ هضرغناكنا « لمتلايفيك هنم اولعتيو وف

 هلاررقدقو ءابرلا مدع رهاظلاف مهايا ميلعتلا مدع رزون# صاخأاوا ف ورعملا عا

 كالذنم ”ىث هضرغق نكي ملناو ثالذىل والان ناو لن كل ورءملابممالاف طّرشبال

 هي سانلا هرياولو و هم اليال## هتعاطلاب؛سريصي و © هلوق نكل ءابر هنوكىف رهاظف

 اذهو ب تافدقو ءارالا دره«هضرغ نوكل # لعشب مل اللا نكي ملول ىنعبي

 لامعالا امنا مالسلا هيلع هلوقل ةينلابالا لمع باوثال نا ىلع اوقفتا ةمالاناف عاجالااماو «هيفروكذم ليصفت انهه

 عيبالوةراجاالف باوث هلل صف هيف نئاهث دجوتالو مزعلاو دصقلاب اهنعربتسملا لمعلا ىلع ةثعابلا ةلالاىهو تن
 :رهنالا ذخا زوحال امحف ضخ ةيند ةدابع اهاوكىف موصلاو ةالصلا لثه ةءارقلاناف سايقلااماو + ههجو

 ةءارق طرشالب 0 ءاطعم وكي نا طعما وا تقاولا:دانتع نك نا رد تلقناف +لمأتف اهلعزومال

 عدل رقل نط ءبامتا ىطعما نآلفالوااما زوال كلق:ىلسلل هاون طلو لاعت هد ىراقلا ساق
 لاملاذخال أ رقبامتا ”ىراقلانالفايناثاماو اطاقنهيلع طل سام رو ه4 ١0 ]قح ةءارقلا ىلع مود. له هبقارب ىتح هد

 ناو أرب مل طعيمل ولو
 نوكي لهف عئام عنمي مل
 ناف +اذكهةبسح ةءارقلا

 رك ذاوف كءاوجاف تلق

 تلق + ةيئقلا وىواهلا ىف

 بتكلا نم سيل ىواهلانا
 زوج اف الصا ةربتعملا

 لعاذاالا هيف امب لمعلا
 دقو لوصالل اهتةةفاوم

 ةلئسملا هذه فلاح تف ع
 ىهف ةينقلااماو لوصالل

 ناالا هقوف تناكناو

 اهتاغف ىلزتعم اهبحاص
 لعمل اذا اهفام لمعينا

 ةريتعملا تتكلا اهتفلاك

 ىناك الكف ةفلا#لا عماما و

 نمانرك ذامبيو ذاقنالا

 ةراحالا نم ةلوقنملا ةلدالا

 نم ةرجالا هذهنا رهظ

 ةدوذرلا ةئدحلا رومألا
 ءادتقالادصق ناكولام فال 9 لمأت هيفف ريم ةليسو هناالا لبق نيدلا لها#ت ءاير اضيا

1 
 هداف ةةقاظ 1 8

 0 .٠ . . ىم || هادتقالاوه راهظالا نم هدوصقمنكل هتولخىف ىتأيىحي © راهظالادرتق لهاا
 هللادنع ةلوبقم ةدعك

 اقصهتس“اهلعاف نوكيف ماك دود م ىا دروهف هنم سلا اذهان هاىف ثدحا نم مس و هيام هللا لص لاقدقو هلوس

 بألاو عجرملا هيلاو باوصلاب !ءادللاوباوصلانمأطللا كلرهظي ىتحلمأتف باتعلا نع اظوف اهكرانو بان
 «(هود:قيا) هنممالا كلذ (سانلاةءارادر4) معسضح ىف ىا ( اللاىف ١ ىلاعت هللارك ذي ىا (لابموا نصب نأ

 كالذ ريغ وأ رك ذلاو ةالصلا ند(لمعلاة 4ك هنماولعتيو) نحضر ىدتقافالاو هش دعت ىدعف نوءبتي نعم نودتش نإ

 اضيا اذهو لعش ىل 2 ادرفنموا ةولللاىف ناك ناب )ع نانلا هرم واو مي اطل ابيس) هنملدوعلا كالذى ا( ريصي

 لمعلا كالذل (راهظالا در ىلع ايهاب ) طقف ةعاطلال عوأ (ءادةقالا دصق ناكولام فال ) ريخلا ة يس وهناالا 6



 فاعل لوصا (بهس٠) معا مود 0 ( مودلل» © ار سإ 19 2 كتازذدخع (هنافز هل مهةعاطل 4 تان قو اجا (

 زدنم (لص لو هدنع هده «اهو#و) ءريهال( ةعاضشأا راهظاباندلا لها ءاير اما (و) ندلال اها ءابر ع

 : يقعض وامىا «رظلامفريور) لعب داسقلا ند هك رك سان لا ملصإو رب اهب(عرسذلا اماك> | ذفنلإل:راماك (ذيالو

 0 ل لا ل
 ىذلا ( ىلا ءايرلا ف )

 رون ةصاخلاالا هكردمال
 ع 2

 مهر ارسءافصاو ةراضصب

 ىلع ةلادلا (هتامالعو)

 ىضاملانامزلا ىف هدوجو

 نا كلاسلااها عا

 642ج نوكذت الا
 ناطينشلاو سقئلادكل

 ن* ىخا نوكينا ىلإ)

 ةكرحو © لفقلا بيبذ
 هقطل لامكل هناف لهرلا

 6 جاتحف ) هب سحمال

 لعافال ءانبلاب ةيقوفأاب
 (تامالع ىلا هتفرع٠:ىف)

 لودعلا ل قول ىاتلاو

 ءانبلاب «رمسانا اهنمل هب

 ىا لعافلا وا لوعفلل

 6 ميو هتفاط ىلع

 ظحالي نارريغن٠ ) ل

 6وا) اهن(هبهريغ ءادققا

 مه:بحم و مهح دم ىف ىلاعت هلل
 نإ رغ نم ( وا عيطلا

 هلمهحدمب ىا (هلدتسي

 هللا ميص نسح ىلع 2

 هقيفوت, ىا هب ©( ىلاعت
 هرظن) نسح ( و ) هتءاطل

 هبمئاقلا6 جبل اريسثيحهل

 ةو) ىلإ محي هحرفر) هءال و« عنص نسح ىلع لال دتسالا دنع ذئنيح (نوكيف )هو> دم ىتح «ل جا رهظا وإ) مهنيعا نع
 ١ الصا6 مهو لق ىف)ةناكل اا( ةلزنملامايق )ال6 ومالا س هن ىف هنةربعال هنال هل( سانلا دمحم )هح رف (ال هل ىلاعت هللا رظن

 مهبولق ىف ةلزنلا مايقو سانلا دمحال هل ىلاعت هللارظن كيمجت 00

 راهظالانبب قرفلاف لوالا ىفاك هتولخ ىف ىا رسسلا ىف ىتأي ال ثحب «ثادحالاال ف

 ولثلاىف هنايتا نودب سانلادنع ءادتا داحالاو ةولخلا ىف ناتالاب ثادحالاو

 ذئنيح # وه لب 8. ءادتقالادصتالوا دوجو٠ لمع نال # ءابرب سيل هناف ©

 ايندلا لها ءايرو 8 بحيدق لب هريغل ايلعتو هسفنل الع هيف نال ©« بحسم وهي

 ةيالوىلالصل © مركلاو دواك# اهوحنو ةعاجللا راهظاب » عونلا اذهىف

 ءاطمو ملكلا ذفان ذئنيح هنال## عرسشلا ماكحاذفنيل هاهو وءاضتوةلوتو ةراماو

 6 تاركملاو رظلا عفريو © ةدسفملا عفدو ةملاصلاب # سانلا ملصإو # مالا

 م عبارلاثحلا زو 5

 رديال ذا قيقح لمأتو قيقد رظنءالا هله.:ن الف ه« ىقيللا ءايرلا ىف 0 ةعدلا ف

 © ايفخ نوكيدق ءايرلا نا عا 0 هدوجوىلع ةلادلا * هتامالعو © ةصاخلاالا

 ا كي لفلا بيرد نم 0 نوكي نا ىلا  ايهتنم مدقتاهف م ايلج نوكيدق اك

 ا نط دنا لابكلا هنح لهل هتاف ءوحتو 2 لح هك هك رح توَص
 لدو ةيقوفلاب لبق * جاتصف  لالدتسالاب هكاردا نوكيف سملاب كردال ايفخ

 © رسب نا اهنم 8© اهب لدتستا تاراماو 6 تامالع ىلا هتفرعمىف © هتك

 الو هلع ىف صلخي دبع برف هل ©« مه>دمو هتعاطىلع سانلا عالطاب 88 دباعلا

 رسهيلع سانلا علطا اذا نكلو كالذك لمعلا متو هدريو ههركي لب ءايرلا دقتعب

 رهظألل سانلاىلا بلقلا تافتلاالواذا هنمخ ءاير ىلع لدن رورسلا اذهو ثالذ
 ذكرحلا ىف رانلاانكتا بلقلا ىف انكتسم ءايرلاناك دقلف سانلا عالطادنع هرورس

 لاح ناكاذا نكل رورسلاو عالطالادجو:ملناو هلا ىضتشب اذهنا ىئئاللبق

 نوكي نا ريغ نم ىنعي «ه.هريغ ءادتقا ظحالينا ريغنم © ءابر نوكيفرسسا علطاوا
 ةدابعهن وكل رجالا فعاضت ذةرح هناف ةعاطلا كلتىف ه.ءريغ ءادتقا هلرمس» ببس
 لش مهروجا نه صقن. نأ ريغن» هب ىدتقا نه ىلع رجاو هلع رجا هلف ةيدعتم

 عيطمل مهتبمعو ف هل أ مهحدم ىف لامن هتعاطا وه ظح الينا ريغنم © واو

 حد ىلاعت هتعاطىف مهنو وك ذئنيح هترسس» بيسف ةعاط هتبحنو عيطملاح دهذا

 م وا 8عقوتروعئاشهلاثءاىف نارقالان ٠ مذلاو ءابرلاىلع لما ودسملانا لاملاو

 نسح ىلع #8 هلرهحدمو سانلا عالطاب هي هبل دس و ناريغ ن٠
 ولان هللا عنص

 نع ولخنال ناسنالا ذا « مجبقلا و هنع # رس ثدح هل هرظن »© نسح

 5 سو ليما راهظا نم ,ظعا فطلالو اهنم 6 للا رهظاو هام حبق



 نايبلا عماجىفو ( اوحرفيلف كاذبف هتجربو هللا ل ضف. لقال دنع هتلماعم نسحن حرفلا ىلعاض رحم (ىلاعتهللالاقدقو
 ليقهناكط مثلا ىنهم ءافلاو هيلع ىناثلا ةلالد!نيلعفلادحا فذ ف اوجرفيلف كلذ. اوحرفيلف هتج-ر وهللا لضش مالكلا لص

 ديلا السالاو ا نآرقلا وا نامالا ل ضقلاو امنهتم ىلا هن حو رغمال هتافح نفل, ةجكرلاو لضفلا !وطتضلف : ىشر اوس
 ىتح هدابعنيب هللا ىلاعتهللاراهظاب لدتسانا) ريغن« (وا) ىهتاةنطاواننسلاوا ةلهانه انرصهناوا نآرَقل

 هبلعش تاذك هنا ) لفغت الف ىتاثلا لا عا ا.ه هلثم ىف نيعت هنا مدهتدةو هلق نا ردصملا هعزانت(ايئدلا ىف عبقاززسو) هيلغا ودل

 مس هيلع ىلاعتهللا ىلص هللا ل وسر لاة لاق هنا ءنع هللا ىضر رعنع هن[ ١١4 و مي. معك ىف ( ربغلا ىفءاجإك ةرخآآلا يف
 نمؤمللا ىندب ىلاعتهللانا

 ها برق ب رهن ىل

 ءلب ىفوتلاو ةبائعلاب هناسحاو هءاركا ىئا هك هللا لضش لق ىلاهت هللالاق دقو

 هريسو باع ضف 0 - 0 ذة اه 0101 مرو لد و نال | ع كدلك تاتو دو يعن ءاندلا ق رانشن يمل" هلاك لا كل
 قعماو قالا 'كفتكلا نم مه- وفن ىفام عبجج نمىان وء.جن امن ريخ وه دعب ىلا هتهلل لاقدق و ةعاط كل ذبح رقلا
 ه ح رفف لوبةم هللا دنع هناهل رعظ دنأك ةلخلاب واين دلا عاتم نم مهب دبا ىف وةدسافلا ضارغالا

 نم# ايندلاىف مجبقلارتسو ليلا ىلاعت هللاراهظاب لدتسب  ناريغنم ه# وا و
 ىف # ربنا ىف ءاح اك ةرخ الاف هب لش كالذك هنا 8 ىلع هلاعاو هفاصوا

 هديع ىلع 2 هللا عض و

 هنوصو هتاعر راهظا

 2 ءاور ,ىفو ةماع .هلامونا كا ريس أ د دلا قاد هدم دع ىلع هللا رسام ريس !! مالا ثيدح

 قامىلع مالك و+ ةرخ 0 هيلع رسال ادد انذلا قف هدب 0 هللا مان

 سان 1 5 - داوود هريس ىا 2 ءاع 00 ىد هللان راسا

 ١: 2 هلة ع 8 لها
 دا لاك 00 امارق» هلع هوندمرردبو هضد هرتسو هسفن هب نودي

 هنأ 2 رو هنوثذنر دا اذا ىح ب رىاعن لوقف اذك تن فيم

 اهرفغا اناو ايدلاىف كيلع اهتريسدق ىناف ىلاعت هلل 5

 سانلا ىلع رتس نهؤم دبعل ىجربامتا اذهو ىلازءلا لاق +ثندللا مو.لا كال

 ريدج وهف نوهر كيا 0 .ءق هر ركذ مو مهر يصفت ةيمقلا ق> قى لتحاو مهاودع

 ١لاق تاذعلا هقاةك#اب كثالهدف

 هر 35 لاو 5ك . دلا ىف هللا جاد |اسم ريس ند 1 ثيدحى اضا ١و كاذب ىزاحي ناي

 ىف مهتعاط ةظحالمو ريغلا ءادتقا ةظحالم « ةءعبرالا هذهدحاب رورلاناف

 ةرخ الاف هب لعش نا ىلع اندلاف جبقاارتسو لدحلا راهظاب لالدتالاو مهحدم
 لرخلا رهظاو مييبقلا ريس ثيحدل هللا عننص نسح ىلع سانلانه حدملاب لالدتسالاو

 ايندلا رظناهنة "ىثىف سيا هنال © ءايرلا ىلع دال وب عرشلا ىف تبا #« قدح 0

 لفيت و## ةريصب ىلع## قكالاَشلا هي نكلذو» سانا «# سبلت هل دبام اريثك نكلو#

 ايرايتخا ناكناءابر رورسسلا اذه نوكنا ىغبذب نكأ اذه سيلبا لى ىف عشب الثمان

 يح انح وشهو راطلا 8 نك ه راعتسم حيضفتلا و ىزالل

 دارا اذا لجرىلع هلوث
 لو وليثما ذهو هتايص

 اذك تنذ تعا هللا

 لوقف اذكب نذ ف رهذا

 هررش ىتح بر ىأ من
 هسفنىف ىأرو هنونذب
 ىلاعت للا لاق +كالهدق هنا
 ايدلا ىف كيلع م

 مويلا كل اهرفغا انا
 هنانس> بات 5 ىطعيف

 ىلا هب سعأي ةياورفو *
 كاللا نبا ىف  ةنجلا

 ىفو* قراثلا حرشىف

 ىاالسم ريس نماضي ا عشت

 هوس هن دب ريس وأ هييع ريس

 وخلال ان دلا ها
 ديهملان وعى ىلاعت هللاو

 ىلعةروك ذا !(ةءبرالا)هجوالا(هذهدحاب)ح رفااىا( رورسلاناف36ى 1١7 ةقير) رسلاديخأن وعىفديعلاناكام

 ثلاثلاو عيطلل هت ومهح دم ىف ىلاعت هللمهتعاطةظحالمىتاثلاو هبريغلا ءادتقاةظحالمل والامذلا نه اهجا رخادجو

 نسح ىلع س 0 لا وكلذك ةرخآلا ىف ل عش هنا ايدلا ىف جت ارتس ولو خلاهللاراهظالالدتسالا

 ىشثىف ءرظن سياهنال (ءايرلا ىلع لديال )اء تباثىا (قح ليا رهظا و جيبقل اري ثوح هله رظن و هللا عنص

 قع بوصنم 0 ثلاواسفنلا نم( سيبلتهلخ دام اريثك نكلو) ةقلمللا ب رلذقيقملاب هرظن واًعيرطاهذ وكلالا

 ءسما ىف (ةريصب ىلع ) كالاسلا ىا ةيتفلابوا ثالاسلااهياىاةيق فلاب( نكتلف) سماك عويشال ةدب نمامو فرظلا وذي ردضملا

 ا دال اهنم 1



 :ملامضب (هيلعاون وسانلا) همظعيىا (هرقونناب < نازل ىنلناءايرلا تامالعنهىا 6اهنموآل رورغلا هرغبالف

 لاف هوحماسيناو) مهنم اهجاتحيىتلا (هئاوح ءاضقىف) اهتعرسو مهسفناذفخ اوبلطب ىا اوشن. ناو)
 سوي مناي (رسصقم هيف رصق ناف) همودقدنع (ناكللاىف هلاوعس هناو) اهفيفحن وا هت :ىك امكن (ءارمثلاو

 ممريصقتالا (كاذلدجو و هقح ءاداىف ارمصق كالذىرب هنال هندشل دامتن أر ىا(هبلق ىلع ) نيعلا مضب (لةث)ناكملا

 مارتحالا) ءادابلطب(ىضاقت هسفن ناك ) ه1. »ح اهلضف ظع نم هسفنىفىربال (اداعبتسا) رصقملاكلَذ

 ةءرملا عاونا لعق ىا

 يتلا ) ةدابعلا ( ىلع )
 هلمعل سانلا نم (اهافخا

 تقبس نكيماولو) ارسم
 ةلوعفملا( ةعاطلا كلت هنم

 دعبيس ناكامل ) كلذل

 مدعل هعم هلعاف نم «كلذ

 امهءوزل هءلعهلالضف هتؤر

 © ةدابعلا دوجو ني
 (اهمدعك )هدنع دي اعلا نم

 (قاعتب امث) رابتعالا ف

 كاذلديلا (قااب)رظني
 ىف ولو هلع « نكي ل)
 (بوث نءايلا>) ةولخ
 واولا نوكسوة مجمل متفب

 نيزهقذل ( و ) طلخ
 ن٠ ةفصوالاح ( ءايرلا

 تكردا امه٠ور) لعافلا

 ةيقوفلا حفل (ةقرفت سفن

 امرف ىا ءافلا نوكسو

 ىلع علطينا نيب ) ايوق
 علطي (وا ناسنا هتدابع

 اهنءعفنال (ةي#ب) اهلع
 ةعطقىا ( ةبعش هيفف )
 نيونتلاو 6 ءايرلا نم )

 1 0و2 هزنعانيب هتالصك( سانا ني هتالص نكت ىتحكدحا نمؤبال ثيدملاىفو * كالذا رظنلانع اريفنت عوبشلل

 ىعارلان اللا كلذ فيك وليقمنغلا عا رنم هلع تدالا ذخ اي نا لماعال يعقب لاق هناءامكملا ضءب نعوبهاوم لا ىفاك

 ن٠ ىلا. ال نا ختي ل هاعل !كيذكمفغ ةدمم هءالصب بلطيال هناف هذغ دنع لص اذا

 ) (ةظحاللاهنراقي الا )ىناسنالا عونلا عمدئا اذه صال هيبخلا فئكسانلاة دمت بلطيالو ةدحاوةلزنم ءالملادنعو

١ 

 لب هعفدب ملو رايتخاالب ءادتا رورسسلا رطخنا من ىرارطضالا هلثمىف بلاغلاو

 روسلااذه لعمال قبس ىذلاءايرلا فيرعت نا اضياو ءايز نوكي هرايتخاب هرقحا

 « اهنم ووو مهفاذ هيف جردبو فيرعتلا ف فلكش ناالا فلكت ىلا ءايرلاب هصيصخت و

 |١ هيلع اونث 9 نا «وسانلا» هيظعي ©« هرقوننا بح نا © ءايرلا تامالع نمىا
 | عيبلاف هوءاسيناو هحئناوح ءاضقىف # رورسلاوهو طاشنلا نم 4 اوطشنبناو

 | « ناكملاىف هلاوعس وناوي لاغنٌةهنم ىرتشيو صيخرنُع هلعاسناب «ءارعثلاو

 ' ةلقثلا ناكناو # هبلق ىلع نيعلا ضب # لقث رصقم هيف رصق نافل همودقدنع

 ١ ءاردزاكءايرب سيل رهاظلاف اع هماّررحا هم .اعبجب ىذلا حالصلا ءاردزا مازمتسال

 ١ ناك# ةليضفو ةظع هسفننم ىرامل © اداعبتسا كلذل دجوو © رفكهناف رعلا

 ' © ىلع 9 سانلا نم يظعتلا و #ما ريحالا#و بلطت وانعم ًايش ضقت ىا# داق ذقن

 مدع ىضتقي سانلا نع ءافخالانا نحال سانلا نع #* اهافخاىتلا 8 تاملاصلا

 13 تقبس نكيلولو# لمأتف عالطالا ىذتقبسانلا نمماررحالا بلطودحا عالطا

 امو هقحىف ريصقتلا # كلذ دعبتسي ناك #9 ةيفخ اهلعف ىتلا «ةعاطلا كلت هنم

 نعايلاخ هدوجو نكي قلملاب قلعتاهف اهمدعع هدنع يةدابعلا دوجو نكيمل
 ِْ هسفن تكردا امو ءايرلانم ف هيحاص هلدبتتداكبال ه« نخوه طالتخا بوش
 ا |ةرورس قفىا » هيففدع#وا ناسثا هندابعىلع علطينا نيب © ايوقاق رف © ةقرفت 2

 ان ودناسنالا عالطاب هرورسناف ءايرلا نمي ةعطق 4 ةبعشو» هتدابع ىلع عالطالل

 هتالصكس انلا نيب هتالص ن وكت ىتح كدحا نم ؤي ال ثي دا ىف و+انه ليق كالذ رعشي نا و.

 ١ « ةظحالملا ةاهمدعك ةدابعلادوجو نوكمدع نراقب ىا هنراش.ناالا له هزنعا نيب

 ١ كيذب # لالدتسالاوا# هل هتبحمو هحدمىف ىلاعتهللهريغ ةعاطواهب هريغ ءادنقال

 ىضيال ذئنيخلافن ا «ناقاسلا# جييبقلا ّريسو ليما راهظاو هنهللاعنص نسح ىلع

 ٍ ' ليقنوقيدصلاالا دالو لالدت-الاو ةظحالملا لهاىا # رهام ليلقو#» ةقرفتلا

 ١ هب رعشياك ءراسن ود نكللوقا «لمتلا طابحا هنم فاو مثا تاذ عيجبو انه

 || سولملا هخو ىلع ءادتا لمعلا و ناكاذا هلا ٍلعا * ءايرلانه ةبعش هلوق

 ظ

 سانلا دنع ىلاعتهلل ل مءعيو هيلا سانلا رظن

 2 | ةبعشلا كلتَولْظ . نءرونلا كاذب ب رضف (ناقباسلا لال دتسالا وا ) ىلاعت هللا ريغل رظنلاعطق واهعمتلاهي واديفاهل



 ثااسلا نكيلفوا ثالاسلا اهيا نكتلف ىا (ةريصب ىلع نكملف )اهئافمت ءايرلا ةشرنم ةيانمااب نوجرُلا نوظحاللاُ

 نم رذحو ) لاق اذلو هعدخو | هسد. اد رورغلا ناطيشلا هرغيالو هسفن هعدال هرماىف رص ةريصب ىلع لمأت

 هيدضتس | هب ولغمواواهتن اشدجوت لب لمعلا دنع رطاوآلا هذه سذج نم ”ىش رطملو 1 ١

 ةيزطلا ضراوعلاب لوزبال ثباثلا لصالاذا ءايرلا مدع دعاوةلاو لوصالا ثكا

 ناو ةضراعلا تافصلاىف مدعلا لصالا ناو ناك امىلع ناكام ءاقنا لصالاناو

 طقسي الوعجارلادنء مدعااب قحلم حوجرملا ناو ضراوعلابال دصاقملاب رابتعالا

 رهاظلاو ةرخآآلا لم#ب ايثدلا عفن ةدارا ءايرلانا قبساهف ررقدقهناو *عرفلاب لضالا

 انه قبسام سنج ىف نا ىئككالو ايندلا عفنل ايعاد ابيس ةرخآلا لع لعج هنم

 روعشالب رارطضاب دصقالب لب لمعلا نامزن» ةهربدعب اضراعناكلب ثكاذلعجي ل

 صنلاب ناوعاستا رظنالف داهتجالا و ىأرلاب فنصملا لاثما نهثالذ ناكنا ةلجاب و+

 ةعرااو للا عاقجادنعو تاهبشلابت بثت تامرحملا اولاقلاق مينهيلا ريشينا ىجغيتيف

 أ بلطملا ناو ةمرهلا بلغت اولاق

 عئاشلا بلاغلاب رابتعالاناو لامتحالا عم ةجالهنادربالف ةلدالا هذه لثم ةبئاشلا
 انداقتعا ىئكيف ةيئاهربال انيلا رظنلاب ةلوبقم ةيباطخ تامدقم هذهنا ةلخابو+

 ىلع 8 دباعلا# نكيلفوط مهفاف فنصملا هدلق نمو فنصملا لثم ىلع نظلا نسحب

 سلبا ليح نم * سيبلتلانم رذحوؤ# قلازما هذه لثم عقبال ىتح :ةريصب

 زيملا ىا # دقانلا نافإ# هرخآىف هلثم ىضريف داعلا لع لواىف رده ملاذادهناف

 ه6 ريغصال و ليلقهءلع ال ريصب #9 ىلاعت هللاوهو فوبزلاو صلاها نيب قرافلا

 هل ناكولهنا# ءايرلا تامالع نمىا هاهنموؤ# خاسيالو لفغيالو هيلع ذخاؤيف

 ىازلادبدشتو ءاهلا سسك #ةره ةدايز ىنغلالابقا دنع دجوو ريقنو ىنغ نابحاص

 هلابقا ىا # همارك ال 9و دباعلا سفن ىا « هسفنىف 8# طاشنو حرف ةدايز ىا

 ءايرلا نم ئخ بوش اضيا اذهف ريقفلا مار 5 دجو: مل هنا لاملاو لف

 ناك ه6 واو هيلع هعرو## ةدابز هي واو ريقفلا ىلع ع ةدايز ىنغلا ىف ناكاذاالاو»

 ىف هنع لقن هلاك“و هدوج وحن :* اه وحنوا © هعم # ةقباس ةقادص © هل

 ةيعنلاىلو ناكاذاىنغلا ماركا نا ىشحلا ىلوملا ةمالعب حلا ضعبىفو ةيشاحلا

 هماعنال ةافاكا ادصق ثعابلا ناك اذا هروهأملب راح حالصلاوريملابهل ءامدلاو

 ىنغلا رع نااكهنا إعتتناو؟ىهتنا ءايرهناف لابقتسالا ىف ماعنالا ض رغب وش ريغ نم قباسلا

 هذه تود دعبالو هب اشلب ءايرلا ضع“ س

 ليقدقو +كلذبجو اضيارباصلا ريقفلا اال ريقفلار ع زاابجوب هعروو

 ىنغلا ركش وريقفلا ربص نيب ةلداعملا ودبسنلا لاش. ناالا رك اشلا ىنغلا نم لضفا رب اصلا ريقفلا

 هتءاردو>و «# هحاورساناكنذ قياضيا هيفامإءآتناو ريقفلا ربص و ىئغلا عرو نيبال

 «(دقانلانافإ هلوش ىتانب لا عدلا لل يس ىلع سو :ااورذدتلاب تأ 1 زيوس مالا لاعو سيلبا دب اكم نم 0 2:

 ىلع علطالاو سمها ا لمعلا

 ىقحال ىذلا هشز نطاب

 هنطانودصا رهاظ هيلع

 (ريصب ) ىلاعت هللا وهو
 ىف ال) ر ارسسلاب طيح ىا

 لمعلا نم ( ريغ_ص هيلع

 ضمن ىفو «( ريبك الو )

 هللالاق ريغ_صالو ليلق

 مكلوق اورساو ىلاعت

 هيفو» هي ًالاهباو رهجاوا
 هللا ىلع دقانلا قالطا

 دورو ىلع فةوتيفىلاعت

 كلمللاهيديراناف ه,فيقوت

 ذئيحف لاعالل بناكملا
 ىا (اهنمو) لاكشاال
 هاو ادنأ) هام الع نم
 كال 1 ىغ نانحاذم

 عج ووو هن (يهوز
 لايقا دنع 2 هسفن ق

 ةمودعب ر و رسلا نء(ىنغلا
 ءاهلار سكب (ةزه ةدايز)

 ك2 21 ىاذلا ديدشتو

 هسفن ىف ) اطاثنو

 ليلد كللذف ©( هءاركال

 ضرغل ىئأنا هلعناىلع

 الا) هلايثدلا لها مارك |
 ةدايز دوجو 6 ناك اذا

 ةدايز ىنغلا ىف ) ةزهلا

 "سلس سما عرووا)» ريقفلا ىلع (ٍلع

 ىئغلا ما نكن هي تادعا قدك ءايرلا نع اهدانز نوكي الف هب لاب ةالاو هجوتلا بابسان .(اهووا ةقاس ةقا

 نيا هءاعثإل تافاكملا درصق ثعايلا ناك اذا هنرومأم لب ٌراَخ حالصل او ريالاب هلأ ءامدلاو هيفا ىل وناك اذا

 ةحارلا دوجو ىا( هحاورء_سا ناك نف ) همالك ىهت'ا ءاير هناف لابقتسالاىف ماعثالا نمط كباود ريغ ل



 كأم وهف) ةدابزلا نم( رك ذام نود. ) ءارقفلا ةدهاشم دنعاهنم (رك )١ ممانغ لجال (ءاينغالا ةدهاشمىلا)

 عشلاو9سانال رك ذلاىا (ظعاولاو) رهاظلا اعلا ىذ ©ملاعلاب ةصت#لا ) خا ءايرا(تامالعلا نهو )ىئخ ءايرهناالا

 اوا) ميلع إعىذ لكق وفو(هنمانع )ريك اىا ءارلاذىا زلاوةمعملاب (رئغاوهن») دليلا ف( رهظواهنا )ند رلأ

 نسانلاو) دظع وأ هق مدس و بيج و هاظفأ ةدواط (اظعودهنم

 أ »و هدنع ىوتسال قلاخغاىلا رظذواو -يإ +١ وس مهن> دمو قالا ةمدمىلا راغب 4 (هدس>و هءاسزل هلوق

 هم لكاو هلدم وه نم

 هن لضفت ةج رون اهولا

 ردقىلءال ءاشب نه لع

 ةحاصق ةوق لعالو

 ناف رعلا بسح ىلع وهامتا
 لاق نانطاق هفذقىذلا

 ناو مالسلا هلع

 قاسف ءالع نامزلا رخآ ىف

 نر رك لاه هاعو
 لاحرلا ىلعءاسذلا راغتراك

 سلاج اذا ,هدحا ب ضغي
 ا اوووف

 هل ءىقنوكين .ءازعلا . نهو

 نلإأ بضغل ناطيلا لدم

 رانلانم ىتاثلا كردلاق

 ىرب نم ءاىعلا

 ثلاثلا

 هاو مع هلع ذكي نم علا

 طبو النو

 كردلاىف كاذف ركذلاو
 انههو راغلا نه عبالا

 نمو.»#

 0ك * رانلا نس

 ةلزناا هنم :

 هيف هنو مهو تناول لاعب دك (سأبالو 1( راهزالا عءاج ىلا ىف هتعدوأ ليصفت

 ”0 اك[ در ةلاح هلو هريخ مالو ةةلدشا) أدع

 | هتابجوع نع # ركذام نودي ف ءارقفلا نه # رثك ا ءاينغالا ةدهاشم ىلا

 | لكشي هتمالع حاورتسالاو « ءارم وهف #8 قباوسلا ةقادصلاو عرولاو لعلاك

 | "ىبثب سيل حاورتسنالا كلذو ةرخآآلا لمع ايئدلا عفن ةدارا تفرعام ءايرلا نا

 ا ا 21تامالعلا نمو 2 ىلاعت هنداب ع لجال ىف 2 ما رك !نالهحناالا كالذ ن٠

 | ةئيدرلا قالخالا بيذهتو ةعرلا وق تلا ا مهثلاو ظءاو و

 'ا1) اكلة ب وذعو ناسلاةقالطب « اظعو هنم نسخ ىهنم رهظو اهنا
 ا « الع وب رك اورظعاىا ةزعلانم ©« ززعاو 8 هظعون مهحالص و هععنب سانلا

 | نييلاطلا عمجتو نيبغارلا روفوو نيلعتملا زك, و فصتلاو ل سي ردتلاب

 | | قائلاف هلع بجوم ىلع لمءاابوا نيرطانملاىلع ةبلغلابو هسرد ءانئو هلع حدمو

 ا سئنلاهت فالاىلع سثنلا تين قيرط لعا نتكعلا لوألا: .ىااثالل لوالاو لؤالل

 | ناكل الوبق هلدشاو لاقواو # الوبق هلدشا سانلاو #8 اضنا قيرطبترملا ربغلا

 وحن لوبقلا ةيدئثاف ةرورضلا ناد قيرطىل-ع مثلا ىإ ثلاثالاذهف هليقال قذوا

 ا روهظ وك نم هحالص رانا روهط ةودبو هالي رب تغ لوختدلا ىلا سانلا ةغَر

 'لابكلا ىلع 6 هدسح و مهلعت هتزحاىا# هءاس هتاركلاو تاماقلاو تالاملا
 _ هيلا سانلا ةبغرلهب كلذنالو مهحدمو قلما ةمذم ىلا هرظن نوكلةنم ئأرئذلا

 . لكاوهنماءاوهن «*لجرلا دفتس نا هلثمىف قئاللا لب هلا مهتافت ١١ هرظننا لاملاو

 لاقت ةلك ليق « سأبال مذ سي هريسو هقالخاو ا ههولعنم عفتنو هنم

 ا - ريغلاةممنلثم لوصح ىنمت ## ةطبغلاب 99 ةحابالل ىهفديف هوي مهوتام نعاباقلاف

 5 هجودسللاس فنلا دوعت الثا اضيا ةبلغلا كر تىل والا نا ىلا ةراشا هيف لق هنعلا وزال: هل

 | سيل. اهلامعتسا ناتف دق نكل ىل وا هكرتايف ةلمعتس» سب ال ةلك لاشاممدافتسمةراشالا

 ا سماخنالا التخاب فت نب لب عملا قحف رهاب ل كولا ول وا ناو نراك
 ا ءالعأا وح ندد رئاكالا ناي ةصتتخمل ا ىقيلخا ءايرلا تامالع نم ىا «اهنهو8لاوحالاو

 | ريغيؤفاضيا ةبعصلب اسردوا اظعو كدهساجم اورضح اذا #8 ءاينغالاو ءارمالاو

 ا «#اعنصتول روضالالبق # هيلع ناك ا عي نسملاءادالاو ةغيلبللاتارابعلاب# همالك

 . اهات

 1 نبعل ع : كالذ سيو هلضفن ٠ هللا اولأساو ء 0 انؤ نك« هلأم ل ىطعينأ ىن 239 (هطب ءاان) ةحايالل ىهف

 مصاخلا تامالعلان٠ ىا (اهنمو) بهاوملا فاك ضء: ىلع م كضعب هب هللالضفام.!ونئالو هلوق تح لدا

 )ً ردم ٠ هي ظعو سا ناك ءاو_س ©( هساحم اورضحذا ١) مهريغو ٠ ءاينغالاو ءالعأا نم 6 ركالا نانو نك

 غيلبلا ظافلالاب منصلا كالذل افلكت ىا 2 اع:صت 2( مهروضح لبق 6 2 لع نكااع هيف ا (

 بو



 ا

 اىف (قئرو)لاقااىف (فانلب) ايدول

 ( مهحالصاب قاعتام) م,هروضح دعب (دازواهن) نسحالل اهليل (مهبولقا) كلذ (ةلاقعاو) رمصغلات ا رابعلاو

 بونذلا نعاهلا مهج رذضأ ىا (ةبوتلاىلا) هفطلب (مهجردتسيا) ظعول

 (سيباةل<) اذه (نكلو) هترمثن سل( كاذنسملا) ىلاعت ه١ ريوح هللا ةمدخت مايقلا ىا(حالصلاو) ميرردتلا

 ديزي اضياو « مهبواقا # ليه بلط « ةلاقحاو » مالكلا عنصيف افلكت

 قاعتام ع دعب # دازوأ من #9 ءاير اذهف لبق هداراام ىلع صقن.و

 ةيودد وا ةئد ظعءاوملاو صصقااو راسبخالاو تاي الا نم « مهحالصاب

 هيلا ريثباك صاخلالاو لاو>الا فالتخاب فلتم ثالذلعل « قفروفطاب 9

 ه6 ةبوتلاىلا #8 قفرلاكلذب *# مهجردتسيا © هوحنو لع ظلغاو ىلاعت هلوت
 نم اوضفنال بلقلا ظياغاظف تنكواو مهاتنل هللانه ةجحر اعف « ىلاعت هللالاق

 ةد_ثلاو ةظاغلا ناك لوبقلاو ةفلالل ةبجوم قفرلاو ةنءالاناةلجلابو +كلوح

 لالا نسح ىلا لاملا ءوسن» # حالصلاو © ةريغلاو دانعلاو ةقرفتلل ةبجوم

 نكيلف * سيبلت لم نكلو #8 ةينلا صااخعم ةديجلا هتبقاعل # كلذ نسل ف

 رظنيلف # لاملا هيلع لكشاو ىمالا # هيلع هبتشاناف »© هلافخ ةوقل ةريصب ىلع

 اريبكو هانغل اينغزيم الف عيمجاهدنع ىوتسال »ب ةدحاو نيعب م مهاك# قليلا ىلا

 اهبحاصالا اهفرعيال ةئادجو روما كالذ لكن كلريغصلا وريقفلاك امهلماعيل ب هربكل

 ةصصنو داشرا لب مسمع نظ ءوس نوكيال ذئيكل ةلاد ةلداو ةرهاظ تامالعبالا
 هقالطا ىلع للاب ,هونم افالخ ةظفاحمو ظفحو

 4 سماخلا ثحلا أمك 7

 معا هو مذلا ىف هان صو موهذمريغوا موهذموهام 3 ءايرلا ماكحا ىف 2 فيدل نمت

 00 ةباتكلاوكىف ةقاذحلاو ةعامجللاك اقباس ريشا اك © ايندلالم#ب ءايرلانا
 اى ةعاجشلا رهظي ناب سييلتلا نءالخنا مرحال  ايندلا لمعأ عضوامب اهريغو

 اع صت# وهوا ريسفتلا فطعك © ريوزتلاو 2 هلوتف عقاولا ىف ةعامج# هلسأو

 واللا مدع دنع ةمرحلا وه هنم موهفملانا ىئال عقاوا فلاخلا لوقلاب نوكي

 ديعب اما رحةعاجمث هل سيل نهةعاجتلا و راهظانوكناب ريبختناو سيبلتلا نع

 #« هنعىهنلا ىلا هلسوتملو # قوسلااذهىف عحدنال ةمرحلا نمدها ركل ةداراو

 مكح نال ماقلاموهفم هيلع لدباع لفغدقذ اضيا ةهاركلا ىلا معنمو طقف اميرحت

 ركلا ىلا ال مارملا ىلا ةليسو نوكيام مارحلاف دصاقملا مكمل عبان لئاسولا

 ىا## لجاعلاظ حلا 99 ءايرلا اذه «؟ناكناو» ذئنيح «نكلوو» اضياءوركموهلب

 ليصح وحن + اليقثاموب مهءارو نورذيو ةلجاعلا نوبح * ىلاعت هل وقىفاك ايندلا

 ةيئدلاايثدلا ىلع هته رمصقل اهمزنت هوركم «مومذفو ذذلتلا درج هاملاو لاومالا
 هسفنىف لجاعلا ظالا سفن ةهارك ىضتقي اذهنا حال لاوزلا ةعيرس ةينافلا

 ايدلا دري نا كالو دصاقملانم دافتسم لئاسولا مكح نا تفرعدق كنال

 4 زراف سلبا نم

 هبتشاناف )لزب الكل ملاعلا

 هيلع لكشاو صال( هيلع

 قلمللاىلا رظنيلف) لاخلا

 عفان الذا »ع ةدحاو نيعل

 4 معا | ءايرلا ماكحا ف 7

 « ءايرلانا ) كلاسلا اهيا

 (ايدلا 9 ةابا رم ىا

 ايندلا لعل عضوام وهو

 ا رايطظا لدعم

 ةناكلاو هفادتللاو

  ريغوةك ايل اوةطايللاو

 سفن ىف رك ذامن ود, كالذ
 هرب ىف 01 رعالا

 مرنال ( هداز ه>اوخ

 ©( سييلتلا نع الخ نا

 فالخ راهطاب وا ش.غلاب

 ةعاجشلا راهظاك عقاولا
 نود مالا ىف ةفاذحلاو

 (ريوزتلاو )مقاول ف ثالذ

 عر (( هنع ىهنملا ىلا

 لئاسوال نال مرصفالاو
 ةليسوو د_صاقألا كح

 (نكلو ) مارح مارحلا
 مك رك ىف ند هاو دتسا

 | دادس يال سو تس ممم ا

 ايدلاىلع اهروصقب هته لوزنل (موءذف)ايدلافاصوانم وهو (لجاعلا) ىويندلا ( ظعلل ) اهب ءايرلا(ناك



 ريغ له نمنأ بلا هذه ىف هللا نيبدقف +اروكشم مهيعس ناك كئلواف نه ؤم وهو أهيعس اهل ىعسو ءرح لادا راما

 1 الاو) لوبقم ل ممتن ىلاعت هللا هجول لعنمو هه 1 مج هوأعو ل هل باوثالف ىلا«: هللا هحو

 ةليسو اهب ءايرلا ناك ناب
 فرش( صسق دال

 اسامل) هلا هل لسوتلا

 ل33 تم ارا نحف
 مومذف اهئاذل ناكاذا

 ربلا ءايحال هنلسوتيل وا
 دق كال تافخاو
 (ةدابعلا قءايرلااما و9 لمأتف

 هللا ظعتل تعرش ىتلا

 هيلا 5 ترقللاو ىلاعت

 عيمجي ىا (هلكمارخ)
 ىا «(ناكن البز هعاونا

 ةدابعلا ل 1 ) ءايرلا

 انناك ضرفلا ىلصي نك
 مهل ءاير ( سانلادنع )

 (ةولخلا ف لسن الو )
 مهنم اهب هيارب نه دّقفل

 4 ضعبلا 06 رفكف 03

 ل م هلا رادحلاَو

 هلل فافضمسالادصقناالا

 ةيناخراتتلا ىف لاق) ىلاعت
 نبريهاربالاق عيبانيلا فو
 10 عا نه (فسوب

 هلرجاالف ءاير ىلصوأ )
 ىدؤيال ىنعبعرزولاهيلعو
 ءايرلارزو هيلع لب هض رف

 وأو ضرفلا رب را
 رزوالا هيلع نكي مل ءارب مل

 فءاضيف ضرفلا كارت

 لاقوإ ةيثاطل اىفاكهرزو

 هيف ونامل 4 6 مهضعب

 همالك (ىهتا) قلاخلا

 رابخالا وتاب آلا نا اعا+

 لوقا اورام ءايرلا مذىف دروام ,ظعم نفىصنانم ثك ا ءايرلامذو صالخالا حد« ىف ةدراولاراثآلاو

 0000 | لل رهاظلا لب اهو كمن وكيال ضراوغلا نم سو عناوملا نعالخاذا
 دج وبنا ىضتش مومذملانمةها ركلا ةدارا مد و كلذك وهام دارملانا قوسلان و

 اذهتاشاىف ا:هليق « اضيا ذئنيح ميال هناىلع ةهاركلا تحنو حابملاق وفمسق

 , هلانلعج مث ديرثنلءاشنام اهفهلانلجع ةلجاعلاديرب ناكنم * ىلاعت هللالاق بولاملا

 ىكال +اهج ءاوأف هللادجوريغل لعنف لاقمث + اروحدم امومذم اهالصب موج

 ليلدلا نم مزاللاو نيباك ةهاركلاوه نوكيف ةمرللا تح ةيموهذملاوه بلطالانا

 نيرفاكلا قحىف هنوك حرص وه هسفنلب ىرتاك اضيا وهو + باسملامو:لبق
 رانلا لهالاح وهامتا ةلج آلا ىلع ةلجاعلا راثيازا جاحتحالا هجوىف لاّشناالا

 ةعامضشلا راهظاك ةرخآآلال ع ىلا ةليسو ناكناب «الاو## تفرعام اضيا هيفف

 نيبال بحس هو تاركنملا وتامدبلاعفريو عرسشلادودح اهبذفن ةراما ىلا لصوتيل

 حابملاوا بحسملا مارملا ليصتحمو قملا ذخاىلا هءلسوتلانانم «ةسايرلا بحىف

 ٍ حالصاو ندلا زازعاو قا ذيفن ىلاوا ةدابعلل عرفتلاو لغاوشلاو ملا تدل

 ا 3 و سييلا و ءايرلاك ر 0 2 ِء 0 وف فو 0 صالاب قالا

 تناكىتلا او ءايرلااماوإ ابكسم انههنوك ىفانالف روضحلا ديق ةنيرشب

 | اذهليق هعاونا عيمجب # هلك رخو ةاضر ليصحتو هللا مظعتد رج 10

 | اهنا وذىف ليقو ضئارفلا ىا ليق' «ةدابعلا لصاىف نانا لف اهللع اثعاب ناكاذا

 | ىرينم مدعل ولذلاىف ىلصيالو سانلادنع نضرفلا ىلهينك اهفاص واى ال

 | ىلاعت هللافوخ ىلعالثم قلغلامذفوخ ميدقتلهلعل * ضعبلادنع رفكف# هلع

  دارام رابكلانمهنا راتخلاوليق+لكلا ىف له أنف ىلاعتدللاب فافخسالا مزلتسال

 | فسونب مهاربا لاق عيبانيلافو ةيناخ راباتلا ف لاق لاقف ءامداامىلع لدتسينا

 "ضرفلا كرت رزوو ءايرلا رزوىا ىذدحلالاق هرزولا هيلعو هلرجاالفءاير ىلصول
 ا لقنا؛ فلا اذهنكل هرزو فعاضتيف ضرفلا لرن رزوالا هيلع نكي لصيملولو

 مهضعب لاقو ءابشالافو بجاولا طوقس قحفف ضئارفلا ف ءايرال ةيزازيلا نع

 || عرمشلا فافضال «رفكي مهضعب لاقوإ# لصيمهنأكوهوهيلع رزوالو هلرجاال
 || لوقا * ىلاعت هللاريغ هتدابعا ليقو قااغلا ميظعت ىلع قلثلا ميظعت عجزنا لبقو
 لسجل اك ديعب ةمعنلا رفك ىلع لجلاوا رفك ءايرلا قلطم نوك مزاي كلذ لك ىلع

 ادياح رااتلا مالك «# ىهتنا #8 ذئيح ةلاقملا نسح مدعل ىمكملا رفكلا ىلع

| 
 1 1 أ

 مدعل



 ما 4 هه يقلامون ل4 لع ىطش سانلالوانا مو لد ءلعىلاعت هللا لص هللا ل وسر لاق لاقهنا هنع ىلاءتهللا ىذر ةرب رشؤلا

 ةوقلا ءاطعا نم هيلع منامي هل طعاىا نيعل هللا هف رهف رسضحاو نئعدىا هب ىتاف ىلاعت هللا ل دس لتقىا دهشتسا ل حت

 هللا لاق اهيإرذا و ةمعنلا كلت لج رلاىا اهف رعف رافكلا عم ةبراحلا بابسانه كلذريغو حالسااو سرفلاو ةعاجصتلا

 تلتق ىاتدهثشتسا ىتح - كناض لو كن.د ءالعال ىا كيف تلتاق لجرلالاق اهتقرمص هجوىاىلعو اف تلعاف ىل

 ىنيدءالعالال كتعاجم راهظا كض_غىنعي عاج ىا نير لجر لاشنال تلتاق كنكلو تيذك هللالاق كالدس

 ىتماىلءفاخاامفوخا نا ريغصلا عءاملا ثيدح وح رفكن م رافك اهجولءللوقا

 ةومشو ةللاريغلالاعا نكلو انثوالو ارقالواسعشن ود,عت لوقا تسل ىنا الا هللاب كا رسثنالا

 ءاقلوجرب ناكنف أرقتاما منلاق كرش وهأ ءايرلا نع نسما لئس ىوانملا لاق+ةنفخ

 كالع ىذلادينملا فراعلالاقو * ادحاه.بر ةدابعب كرشالو اكلاصالع لمعيلفهبر

 هسفن دبعي امافهر هباق ىلع ىلاغلا نكي ملنءوكولم هاوه هكلع ىذلاو كلامدسفن

 هللاكواف ةمكللا ف ايانتك نيتسو ةئاثلت فيصايكحينا تايلئارسألا ق وو ءاوطر
 ًايشدنم لبقاالو كلذنم“ىثب ىندرتمواقافن ضرالات المدقهللق مهين ىلا ىلاعت .

 ىاضر تقفاودق نآآلا هللقديلا هللا واف عضاوتو ةماعلا طلاخو كرثومدنف

 ءارسثلاامو اولاق رغصالا ك

 اوبهذا مهلامعاب دابغلاءاحاذا ةمايقلامويىلاعت هلال ومي ءايرلا لاق هللا ل وسراي رغصالا
 ةكئاللل لوشن ىلاعت هللانا ليوط ثيدحىفو نيدلاىف مهن ؤارت منك نيذلاىلا

 هيقفلا هرفكب لاقنم 8 اضيا *« و # نيح“ىف هولعجاف هلمعب ىتدريمل اذهنا

 اذه دنع ئأ 3 هيف ظلغاف نااقلا هيش ىف هركحذ هللاه+ر تيالاوا

 ه6 رانلا نم لفسالا ك ردلا ىف © ل[ # اما اقفانم هلعج ثيح  ءايرلا

 ضعب مهواك ال هيف وه لخادوا هسفناما دارملا # نوعرف لآ عم © هتاغنف

 نوعرف وهو نوعرف ريزو © ناماهو# نامالا ىلع مخ نوعرذ سفن نا نم

 نانس هعساو ليلك ان وعرف +ةثالث هنعارفلاو *ىزوملا نانع ىواملافىسوم

 اذ_هو بعصم ناديلولا هعساوىىموم نوعرفو *نايرلا هععاو فسوءنوعرفو»

 هيلع ورزولا هلعو هلرجااللب رفكي الف لفنلاىفاماو اوركذامل ةدابعلا لصا ىف

 يملا مكيلع فاخاام فوخاناثيدح اضياو *ىهتا

 هلوقدعب رفك انواهت اضرف كرتنم ىوافتلاد ع ىفاك فسوبنب ميهاربا لوق لمح

 0 لاى ىقلاىتح ههدو 1 رح ىا بح رانلا ىف هوقلامهج هن 2 لي ةىا هب سما مث 3 كالذ لق دقق + قاض

 ِِ ءلاو ةحاصفلاو مهفلان م هد اع مئاامىا نا له رعذ هب ىناف ه4 16 - 0 رقلارقوسانلا هلعو معلا لعن لجرو

 ا لاق اهفرعن نارقلاو

 رعلا نتلعت لاق اهف تملع

 ىا كيف تارقو هتلعو

 فلدك لاف كلاصر ,ق

 لاقيل علا تلعن كنكلو

 نآرقلا تأرقو ملاو وه

 لبق دقف *“ئراقوه لاقيل

 ىلع سوق هب مما مث

 رانلا ىف ىلا ىت

 هيلع هللاعسو لجرو *

 ءاطعاو هلام هللا دك !ىا

 نم هلك لاملا فانصا نم
 اسمهريغو رقبلاو للبالا

 ةيضقلاو ةنهذلا مو

 م هيه>و

 اهفرعف هىنافكلذ ريغو

 لاق 6 تلع اف لاق

 يح ليرد نم كن اق

 تقئفناالا اف قفني نا

 دجاسملا ءانبك ثلل ابف

 ةاكزلا ءاطعاو سرادملاو

 بحت هيرمامث ليقدقف ىح“ىا داوجوهلاقيلت اعف كنكلو تبذك لاق تاريخلا هوجونم كلذريغو تاقدصلاو

 ثيدملا اذهنا ىلع ىلاعتدللا ءاشنا عباسلا ثححملا ىف ةلدالا تاب 'ىحي#و هريغوإسم ءاور رانلاىف قلاىتح هجو ىلع

 نيلصلل ليوف ىلاعت هلوة تحن لخدي الاو "الملا ىف ىلسياك الغلا ىف ىلهبنا هليغيذف باسبلا اذهىف نءؤلل فاك
 فراعلاى ا (هيقفلا هرفكب لاقنمو) اهئاوش نولاسالو ةولصلاب نا ر مهنيذلاز وهاس مه ولص نع مهنذلا

 هلعج ثيحرل كالذىفىا «هيف ظافاذ نيلفاغلا هبت ىف هركذ هللادجر) ىدنقر عملا (ثيالاوا) ةيهقفلا ماكح الاب

 لآعم) رانلانم لفسالا كردلا ىف نيقئانملانا ىلاعت هللا لاق (رانلان :لفسالا كردلا ىف)هقافن امان ىا(اماناقفانم

 فافسالا ىف عيمجلا ةكراثمل كلذو ماعلا ىلع صاخملا فمع نم ىلع هفطعو ( ناماه ) عم (و نوعرف



 ريك ق هناارع . ليصفو) م ودع لصب واهل (ةيغلا نعسانلا ةنايصك ) ىل اه هلل (ةعاطلا)

 ظ دابعلاب ةاياصن وكل هتاذلاللاملاهب هض غن وك و ىاةعاطأا ىلع فدع هلا(لام اون دلا وااو )لص 6( وز هل يصح

 1 مع شاعملاب بلقلا ل غش نالندبلاءاوق تلط نو (اهعئاملاعفدو اهلاغ رفنو اعاع ةوقو ةدابعال ةدع) هذ لب انادال

 هالاو) بهاوملاىفاك ا ةلصب هي لمس | هللا هجر ىعناشلا نع ءاح دقو شاعتالا نم

 : (كاذك )ةعاطلا ىلع فطع

 هب لسوتيأ لب هناذل ىا
 ادت دولا وللا“ نذرت
 دص اهم تا ( هقدص

 ١ 1و لل ربك اواهأ ارق كرتناهناق رفك ءايرىلصوا دحصسنم 000000
 | ةنايصك ةعاطلاو ءايرلا نمىا « هنم 8ىتاراضرغ ىاد.شبال ىتآلا هلوقءربخ |

 | مهروضةالصلامدعب و ءالملا ىف هو وناكرالا ليدعت. ءايرلاىف © ةبملا نعسانلا .

 | ةيرإملادنع لاتيل ةتعاطإى ارب لماما ناف لعتملا ءايرق « معقانأا لا ليصعو و /

 ”ام«لاناسحالاو امهتعاطاب © ندلاولارب 8 ليص# « و © اهنانالعمنم لمتف

 | لاما ليص# « و » انهرب درج ةدابعلاىتآيف رومالا عي ىف اهثاضر بلطو |]

 | نم « اهتناملاعفدو ف ايتدلا لاغشا نم « اهلاغرشتو اهيلع ةوقو ةدابعلل ةدع ||
 || ىتقاشلانع ءاح دقو شاعتالا نم هعنع شاعملاب بلقلا لغ نال ندبلا ماو باط

 روءالانعةيشانلا ة.ايدلا

 اهل ىأ ار ىلا دل

 (ديشال) هلءاعفرظلاو

 ًادتبااريخ ةفنملا ةلخعاو

 1 د 1 : 5 3 2 الوز زاوطا هد.ش الىا

 ةعفرىا » هاللا و ليص# 4 و د هلددنم ”تدعام ةلصإ تك |ول هللادج-ر ا ءايرلاىا ( هلمحي

 لحوكل ل هناذلال ىا# كيذك هدب ويندلا ىضاتلاب فرثأاةرنمو ردقلاو ناثلا هنالقنا مدعل (الالح)

 ا # هقدص ميلست دعفإإ اهريغو ةدابعال ةدع لاملا ليصحتل ءايرتكوارباا ىلع ىلا

 ا
| 
 ا

| 
ْ 
 ا

ْ 

 2 ا عئار دوجو مدعأو هناا
 ا 7 ديشال هاهلىأ ارهتلاةيوندلا رومالا نع ةئثانلا ةيفدلا دضاقااثالتىف ىلا رخلاىا | رك دام ا( )هم ركل

 . مدعلو بالقنالا عانتمال « الالح © ةدايعاابءابرلا # ا ءعال وول مرا 0 || لع م سعوا دعم

 مهاد « بذكو سيات 8 روكذملا هضرغىا © هنال ف ةمرملا عقار دوجو || هتلادنع(بذكو) سانلا
 'ةروصو # ىلوق بذكال عقاولا ةقباطم مدعل لعفلاىلا بوم «# ىلف 98 || لعف ىا (ىعف) ىلاعت

 ' ءريغلو رهاظلا ف « ىلاعتهلل# دبع هلال ةيرطم كءازهتاوط نواهت «ةناهتسا | فالخ نيريظملا ةبذكلا
 ١ ةناهتسإ ةروص ىف لاق اذلو دوبءملا ىذرىلاهب لصوتام اهتانزاكناو هَققا ىف ةناهتساةروص ول نطابلا

 |١ "ىزهتسملا ةروص هيفناكف ىلاعت هللا ىلاكلذ فرص منا ريغدبع هنالوا ءازهتساو | © ىلاعت هلل ءازهتسسا و
 ١ لاملا اهب هبلطو هئدابع نم هدصق ناكولام فالح 8 رفك هتقيقحذا هنةيقحال || 5 هبد صام لعجذا

 نوكيللاملا ةدابعلاب بلط؛ ىنعيةدابعلا ىلعامهب نيعتس نيذالا «#نبروكذملا هاذلاو 0
 ءابتا اهل غرفتلاو لغاوشلاو رظلا عفدلو اهلاببس ن وكيل هااو ةدابعا ةدع | فالح ) 8-2 حانج
 | رضي الف هادحاو لمعمل ءادتا ىف لاعت هريغ دصق نودب « ىلاعت هللان« | داك 2 0ك ناكولام
 0 نم 4 مهعاعساو نسال ارا 29 كاذب 4 درب ملو #8 راظالا در#م ىفام 0 2 3 2

 00007 ب2 وأ ىالا تارا دازآ نيك « قيساك ةيرال لالج هنن وه ديلا | *0ات كالا اهي عقلا
 000 0 ٍ : . ]|| هللانه ءادتانروكذملا
 | || سيلت هيف سيل # ءادتا ىلا.3 هتدابع دصت ىا « هلال 8 سانا | لوعسلا هلال © ىلاعت

 6 و١ لك اذاف كتيب ل ىتح ”ىثلكىاس ىبموءاي لاق ىلاعت هناءاحو هلضف نه هللااواثساو لاؤس لك ق>ىف

 درب ملو) لاق ايءاير نوكيالف قالخلا ىلا رظن طسوت ريغنهد:ه الذ هلاؤس هالودنه ىويندلاهبدا لين هتدابعب

 الهف ىا «( هنذ) ةمعلاب ىلا هل ( موءاع“او 2 هايرلاب ىلا هإ عأ © سانلا ةءارا ز] دصت مل ىا كف مكب
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 نوكي الف صلاح سيلف سيل: وةرط ول هيفام لك ذا اصلخم هن وكل 46 ةناهتشاةرودالو ْ

 ايشام محنوا هطخد وجيل افعككمرتكيوا ةلظلانم ةسرادمللوا شاعملا ليهستلعلا

 در قدضت وادتح اةرَتيطتل ل سغي وادرتلا وا ةفاظنالا ًاضاوتاو] ءارككلاةن دل

 كالذ لدم نم ”ىش رطخ اذاذ ض صاذا داسعل اضن م دوءعبوا لئاشلا ماربا غفد

 أ سك |فووت هل 0 - هع اس صاالخا مهض»ب لاق كالذ ةيوعصلو ص الخالابهّذيف

 ىئرضصتلا ند ةز انج ىلع ىلصينأ نب ريس نب عنتما ىتح تاربذلا نم ريثك قفاسلا 5

 ه6 لجاعلا ظلحا #8 هادا و لاملا نم # امهنمهدوصقم ناكولوت ِ ةينلا ف رفظ سدا لاقو

 ىئال © ءاي رف 8 ةدابعلا دصق نودب اهتالويمو سفنلا تاوهشو ايندلا ظح

 ه6 لحب الو ةعاطلا هنممض ىغ نوكو افن آهلوق ليذ ىف رك ذاع هنع ىئغتستلاك اذهنا

 لعج هنال# ايندال فها ديص ه# ةكبش و هلآ ىلا عتدهللا ة دابع لعج هنال ف ماك ةرخ آلا لمعلا

 عورششملا بلقف طقف ه«ةرخالا عفبل ىلاعت هللا اهعض ؤدق» وه طقف ايندلا عفنل هتدابع

 ءايرلا ءافتناىف هيهديشالف عوضوملا بل هفو## هلوق كلذو عوضوملا سكعو

 ناف + هيفانن ىويندلا ضرغلا اذهنال قليلا نمال ىلاعت هللا نمهندارا نوك 9

 أرق نم سو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوق قهببلا جب رت ىلع ريغصلا عماجلا ىف ليق

 اهنا وىهلالا بطلانم اذهىوانملالاقو+ادبا قاف هيصتمل هليل لكى ةءقاولا ةروس
 كشال.و رسعلا مايا ىف ابتءا رق مجياشملاةداعناك الذ قمعل ةلاذاو ةدعا ظفا عفت هأزد ٍّء - ا هاا|- . 003 | .- 50000 . 5 ٠

 ىحونيداعلا جاهنمىف ىلازغلاهنعباحا انلق* ةرخ الا لم ايندلا عاتم ةدارادنا

 هلصاح ا ثيدحلا اذه حرشىف اضيا ىوانااو +نيكل اهلا ذاقناىف فنضملا هنع

 ربغلا ةدارا نه هذهو معلا سرد ىلعو هدابع ىلع ةوقلاوا ةغانفلا هلقز ربنا

 بتوعنب> لاقهنا هنعىلاعت هللاىذر دوءسمنانع لقناع لكشي نكل ءايندلاال

 دوعسمنبا ىعأي ناكاذلو ةعقاولا ةروسمهل تفلخايند مهلك زتيملذا هدلو نماىف

 جاهنملا ىف مك اضيا ةوقلاو ةعانقلا كنيذ ىلع كلذ لجو ةليللك اهتءاررشب هنا

 رابخالاامتدرو قزرلا ماى ةدشلادنع ةروسلاهذه ةءارقو اًضيالاق دقو *كنعل

 هرهاظ ىلع وهذ قداصلا هن ربخأ نم مها لك نانيلوصالاىف ررق دقو ةروثأملا

 راصيال اضيا وىعطق اهفرمصب لنا اهرهاوطظ ىلع ةلوه صوصنلا اضيا اندنعو+

 دحاولا ريخنا هقفلا لوصوا ىف اضيا ردق دقو +ةقيقللا رذعت دنءالا زاجلا ىلا

 ةالص وحن ةيعورشم اًهباستف عدقو سايقلاىلعمدقم ةياورلا ':طئارعدب نورقملا

 ةيويندلا مفانيلل ةيئابرلا راكذالا وة آرقلا صاوملناب حرص هسفن ىلازغلاو ءاقستسالا

 قزرلاب دارانا اقلط. كالذ نسج زاوجو رهاظلا نع لودعلا مدع ىتا لاملف+

 (قى 18 ةشرب )

 معأ هئاهتلكسا هروعالو

 ىام(اه«ثمهدوصقم ناك وأ

 هلزيئولطملاهالا ولاملا نم
 ظاحا ) هتدابعب هبر نم

 . نك ذلا ةهابن نم (لجاعلا
 ىا (ءايرفإل ردقلا|اوعمسو
 هيلغ هدح قدصلءابركالذ

 هنال) ارش 6( لحال )

 + © ىلاعت هللاةدابع هلعج
 ةلا ) هيظعتل ةعورشملا
 ةراعتسا هيف( ان دا ةكبش و

 ةراعتسا اهعتن ةينكم

 اهناب قالو ةيليحت

 - دقو قبساك كنا ىلع

 دعت ةداملا ىا(اهنضرو
 (هللا] وهو لعافلا ىلع

 عقل زر ايف مزلكلا نال
 هماودب هتسافنا(ةرخآلا

 ةناكملا ىلع هتلالدو

 ىلاعت هدنع ةيوتعملا

 ركذام لعفوىا(هيفوإ

 (عوضوملابلف) كاذل
 نم نيدالام عضو ذا

 هناهيلطب اندلل ةدابعلا

 هندارا نوك هديشالف )

 ( قلخلا نمال هللا نم



 ةمرملا عفرو لملاىف

 ناك نم «ىلاعت هللالاق )

 ىا* ةرخآالاث رح ديرب

 هثرح ىف هلدزن اهباوث

 هلم (ديري ناك نمو)
 هفاضا © ايندلاثرح )

 اهلع هعفن روصقل اهلأ

 ات ئإ"( اهمةنوع)
 هل هانعستام رده اهنم

 نم :رخآالا ف ةلامو)

 هلع باوث نم ( بيصن

 ىونام ”ىئىرما لكل ذا

 ريثأت ىل (هريثأت اماو)
 6 ةءاطلا ىف ) ءانرلا

 ايدل نيدلاب ىأ ار اذا

 ماسقأ ةعب راكالذ ودعاطو

 ٍ ٌْ سي ١ ]م

 صنلا دوروهو زاوما مدسع سايقلانا كالذ ةياغ هعنفالاو هةر حد 26

 ٠ نانكمي .من سايقلا فالخ ىلع درو امث سايقلانايرج مدعل هدوروهىلعدوص»

 | لمع ةرخآ آلا عاتم ةذاراَّ: ءايدلا عاتم ةدارا 1 ةينلاوذهب اذ_هنا ىعدب

 ْ ناب جوص ىلا زغلا نم كلذ لا هلي وعل عم 00 فنصملاو فيك مهنا هج الا

 ٠ تاف الام هناقدصانم دحاولوا هسفن ظفمل ةيعدالاو راكذالاو تاب الا لاغتشا

 ٠ نكفلاو ةدابعلل غرفتلا رهقلاو ظفطلانم هدام ناكن اف ودعلا رهقلوا ةيوندلا

 1 ةدابعلا ىلع سانلا ضحو لعلارسشنو عدبلا لها ىلع درلاو قا لها بهذ م ديب أ: نم

 ا دوصقملا ذا ءايرلا باب ىف اهتم ئش لخدال ةدوم تادارا اهلك هذهف تلك رو

 ا ثرح 8 هل # ديرب ناكنمو ىلاعت هللا لاق © ىهتا ةقيقملاب ةرخ آلا مااهنم

 ٠ 4 اهنمهتؤن عفنلاب اضيا سسفو هعجج و لاما بسك ثراها سوماقلا ىف # ايندلا

 ٠ هلاموةؤ#.هدارم عيجم هيلؤيال ىلاعت هلا ىلع هيبنت هيفف ايئدلا ضعب نه ىا

 0 رخآآلا لعب ايندلا نم بلطدهنال ايئدلا ىف هبيصن هلاعتسال # بيصننم ةرخآآلا ف

 عفن ةدرانا لعف قولا نم اهنوك اهديعبملو ةدارالا قلطا هنأ لالدةسالادحو

 || .هلوق اذكو بيصنةرخ آلا فكالذ ديرب ناس يلو ةزئاحريغ هريغو قا ىلا نم ايندلا

 || ةيالارهاظناخال لقاك ةيآآلا + ءاشناماهيف هلانلبع ةلجاعلادب رب ناكرم « ىلاعت
 ا ماش نر بي رةلاف 0-0 ع لمعلايال تاذلابو ءادتا ايندلا ث رح ةدارا

 || ىعطق انه بولطلا نكلا :تاهبشلاب تبث تامرحلا ولان لامتحالا عمدجال هنا ىلع
 أ .دهتحلاةياردب وا ةياردلابالةياورلابةي الاهذهل ىنعملا اذهتويثىديناالا ىباطخ هلثهو

 ٠ .ناىراضلاهجرخ ايف لسو هيلع ىلاعتهللاىلص هلوقاماو +فرعافىداهتجا ماقملاو

 || .هللدبلاب غيدلىل ع نيرفاسملا ضءعب قر نيح هللاباتكارجا هيلع متذخاام حا
 | اومدق الث ارجا نآ رقلا يلعت ىلع تذخا نيلئاق هباعصا دهركف أيش ءوطعاف ”ىربف

 || ذاوج فنصملا ركذام ىلعهباوخ+ هركذف سو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنلا اولأس

 | لو ساّال هيلع.هريغف سايقلا فالخ ىلع ثيدحلا اذهب ةقرلاىف ةرجالاذخا

 ىلع ةرحالا عنم ىف ثيداحاب احودنم هن وك ضعب ىعداو باوثلا ىلع رجالا ضعي

 | :ىهتا دورولا ببس ةنيرشب ىلاعت هللاباتك ةبقرىا فاض» ردّسوا نآرقلا ميلعت

 ”ةبسانم مدعل قراشملا حرسشىف كلمنبا هدعبتسا باوثلاىلع لجلال وا ءاصخم

 ( نآرقلاب ةيقرلا اضيا هيفو ارجا نآرقلا مياعتىلع تذخا مهبونو ثيدملاق ايس

 |0014 لوقلا لا :جاتحال اذه لضراهنلع :ةرجالاذخا زاجف:ةضحم .ةبرق تسيل
 كلذ ىلع. بجاو فيضلا قح. ناىلع لمحنا ىلوالااضيا هيفو سايقلا فالخ

 دقق ثيدملا اذه عضونم ىزوملا نبانع لقناماماو +هيف لاقام رخآىلا موقلا
 ا كلذوه عوضوملاوىراضأ ادنس ريغ دنس هدرامناو ىطويسلا نع عيذشتلاو درلال هن

 | اهرجا ص ةنواهلاطباب » ةعاطلا فو ءايرلاىا * هريثاناماو 8 ىراضا ادنسال دنا

 (بولغ) ١

 ا
 أ



 دصقلا دوجول «اهرجا) فاقااددشتو ةيتفاامضب (صقن) ه4: ايندلادصقل اهدصق ( بولغلاف 2

 ءاير ف ءايرلا بناح ىلع اكلاَع صواملاا بناح نوكب ناب * بولغملاف 31 ا

 ءاضقلا مزايال ىتح ك«اهلطمالو 8 ةدابعلا رجاىا # اهرجا صقنب © طيلصلا

 انا ىلاعت هللانع ةياكح سو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوقاماو بجاولاو ضرفلا ىف

 ىلع كرشا ىذالوهو ”ىئريهنم ىناف ىريغ هيف: كرشا الءعىل ل عنف ءاكسثلا ىنغا

 ىواستلا وه ةكرشلا قالطانم ردادملاف قهبلاو ةم زخنباو هجام نبا ةياور

 سس وهيلع ىلاعت هللاىلصهلوق واماو ىلازغلا نع فنصملا ىحامىلع اءرشو افرع

 مدعالو زاوملامدع مزل:سال لوبقلا مدعف ءايرنملدرخ ةبح هيفالع هللالبشنال

 وه لوبقااب دارملا لاقينا ىلوالا لعل هسفن فنصملا هبباجاامىلعالصا باوثاا

 لمأتلا ىلا جاتمم فنصملا باودف رجالا ناصقنل بسانملاوهو.لءاكلا لوبقلا

 لعل © ىواسملاو #8 الصا باوثلا مدعل فانم رجالا ناصقنذا انه. ركذ امي

 نوكي املو لمعلا ىلع ثعبلاب .القتسم اههنم لك نزوكي. مل الغاش .نوكيامت هم دارأا

 يف لبق ةعاطلا ىا « اهلطم ضحلاو بلاشغلاو © هيلع اتعاب امهعو#

 ىواسلل لوالا ىنءملاىف ددزرتلا ىلازغلا نع كح فنصملانكل اهؤاضقليقو اهتداغا

 اماوهلوقا *هينلا دوجول بجاوال اطقسم هنوكهسفن وهراتخاو ةلدالا .ضراعتل

 ناودوجولاىف ةلقتسع تسيلةينلاوا نيتلقتساا نيتلعلادراوت هنوكل هنسفنفلطاب

 ىرخالا ةروصلااو# بلاغلا ف ةلخلاىفناو مسمع سيلف ةلقتسم ةينلانا لوقت تش

 ةينلاديرانااضيا لكشي ةثالثلا هذهىفىا «اهيف ةينلا معلول مهفاف اضِيا ىواسلل

 بلاغلاو ىواسملا ىف 5 سيلف ةلخاىفناو كلذك اضيا بولغملاذ ةلقتسملا ةصلامللا

 بولغملاىف برقتلاة أو ةثعاب !هنوك ةينلاىف ريتمانا باوللاو ضخلا يف ملسناو

 فنصملا هرك ذام ىلع ثعاب سيا ثعابلاءزجو ةثعاب تسيل ىواسالا ىف و: ةثعاب

 ثيح نم ةدابع لكف طر ةينلاىا * ىهوولق بولغملافىراجهنا كيلعس هذال

 ىلع عاج+الا ىنيعلا نع هاسبشالا فام لكشب ةيكرموا ةيلاموا ةيادب # ةدابعاهنا

 ةدابعب سيلليةذ ةئالب ءوضولا اماوةينلا ىلا جاتحيال ناذالاو راكذالاو ةؤزلثلانا

 ةروعلاررسو لسغلاكا_هدوجو در« طورسشلاىف مزاللاناف ةال_صلا ةدحاماو

 ةالصلاحاتفم هنكل هبرومأم سيل ىونملا ريغلا ءوضولاءابشالا فو.«ةساحتلا لسغو

 ةدابعلا نم دارملالوقاو+هبرومأأ لاةماقامدعل باثالو ةنسلافلاخو أطخاو ءاسادقف

 ةدايءلاةدكأ ةيئلااهيف طرتشيالف ءوضولاكل ئاسولااماو تاذلاب دوصقم وهام

 اسغا سو هيلع ىلاعت هللاىبص هلوقل# اطرش باوثلا لجال ناكناو سضالا سفن ىف

 لعثيف سفنلاةكرح نع زو دقو لوقلالمثف ندبلاةكرحوه لمعلا #لامعالا

 ىداعلانال ىئرششلاى جرامللا دهمال ماللاو حراوملا لانه دارملاو ةينلاو#

 ىامركلادروبلقلاة م زعىهو دصقلا ىهذينلا «6تاينلاب# ةيئىلع هتعص فقوتتال
 مزعلاو داحالا لاح انسفنانم هدحنام دصقلا نيملكتملا لوقل بلقللدم زع سيلدهناب

 فراص ريغنم ىويدلا
 هردفقب هيلع بدائاف هل

 الف ةيلكلاب (اهلطمالو)
 (ىواسملا و)اهؤاضة بي

 (ىبلاغلاو ) ىويندلا نم

 صلاملا(ضخل اوزاهيلع

 ىئيدلا د_صقلا نع هنم

 ةدايعلا ىا ( اهلطد )

 اهباوث طابحاب ا

 اهتداما هلع ىف

 «(اهيفةينلامدعل )اهوا ضقو

 رادم اهلع ىتلا ةصلاخلا

 ءايحا ىف ركذو باوتلا

 لا رابخالااماو مولقلا
 ىهف ءايرلا فا كرو

 هندر مل اذاامىلع ةلوه

 دزاؤلم ماكو“ قلنا آلا
 لؤص وهغ ةكزتتلاف
 ءايرلادصق ناك اذاام ىلع

 باوثلا دصقل ايوا_بم

 اذاامأو هم تاغاوا
 افي.هض ءايرلا د_صق ناك

 طيح الف هيلا ةفاضالاب
 ةكرصصلا باىث ةيلكلا
 ىنبشالو لاعالا راسو
 ىهتلا ةالصلا دسف نا

 ذخأمناب اذهو+همالك
 ليصفتلا ماهو فئصملا
 ماقم هناف لمأتف ءايحالا ىف

 ثحنب و ىفنخ ماو قيض
 سوس ريغ هن وكل قيقد
 طرش) ةيئلاىءا(ىهو)

 اهنا ثرح نم ةدابعلكفف

 فقونثي> نمال (ةدابع

 ىف نالاهلع اهئاذ ققح

 ايد درصق ناف (تايئلاب)اهباوثىا(لاعالااما مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل وقل )ب هاوماىفاك لءأ:عورفااىفاليصفت كلذ
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 ظ لاقو*# هبءريسفت مدنالف نيتهحب اوقرفذ فعضلاو ةدشلا لبةبوهيلع مدقتردق
 أ رض مفدوا عفن بلجن« ضرغل اقفاو« هاريام وك باقلا ثاعبناىه ىواضيبلا

 ا 0 الاثتما وىلاعت هللادجول ءاغشنا لعفلا وح هجوتالاو ةدارالاب صخ عرشلاو

 ىهنلاىلع هقدص مدعي هاي_شاللىوخلا حراشه يلع درواو «ريدقلا ضيقىفاذك ظ | 2 د : 0 - 0 ا

 ادعبالو هكرتوا لعفدا#ا و2 بلقلا هجوتىه باوصلاف لاقف باقع هيلعسترملا

 ْ مئانلق+ هيت نودبلاعالادوجو ٌرك دقليقناف+كزرلاو نايالاعبام لعفلا نم دارءنا

 مدقتملا مزاللاوه ىضتقملاو صنلا ءاضتقابهيفةلالدلا ليبقنم ثيدحلا اولعجكاذلو
١ 

 أ سعثدنعاماو +القعوا امرشهيلعقوطاملاقدص فقونل هريرقتصنلا ىضنقاىذلا
 فقواللاو طقف امرش قوطنملا هيلع فقوتامهدنع ىضنقلانال روضملا باب نفةمئالا

 | امتاولاق مث +ماقملا هلمحتنال الاقمدرواو ,هدنع ءوضولاىف ةينلا ةيطرش مدعثي دا

 ]| تاقعلا طاقسا ثيحنم انزلاكك وزلا ليبقنم هنوكل ثباا ةلازاىفةينلا طّرشتال

 | اريهطت جاتحال ملا ةلازاك اهجاتح باوثلا ليص# ثيح نمو اهجاتحال
 1 دعينا ىهانملا كربنا لاشامىلا عجاراذهلعل عرالا لاثتما ىلعاباوث جاتو

 ]| اذهنا هلصاحام ئصتسملا نع هابشالا حرشىف ىو#لا لاق *الفالاو باثف ىهشتلا

 بينا ىلاعت هللا هجو
 لكلو ) الف الاو اهلع
 كاذب ( ىونام "ىرما
 ءادا وا ءاضق نم لمعلا

 | بوجولاال باح“ الاو ةيسلاديشن وهو ةلالدلاو ثوبثلا ىنظ ليبقنم ثيدحلا 1
 00 : 0 9 رب دتق سيسأتةيناثلا ةلوطجاف

 ةيطرش ىلع هبلدتسا ن# لاما ف هب هد ريصت عم ةيادهلا بحاصو ضاّرفالاوب

 ا ةيئلاضيالوقاو *لم اج لاكش د ذئنيح هب فنصملا لال دتساف لوقا *تادابعلا ىف ةينلا

 | ليقو مدالاىلع ايرحواايمذ هركملا ناماةعص ليلدب مالسالا ف طرشب تسبل
 | ضعبلاهنم نصخامام نوكيف هاتشالا فاك مالسالاة ل درجمج السم نوكيالو طقفاس رح

 أ صتلابالؤملا ريللا ىلا ركملا فاضيدق لوقاو «راتخلا ىلع ةيعطق ةج قابلا نوكيالف
 / ىا #”ىرمالكل وف نيصلخم هللا اودبعيلالا اورماامو دي آبوا عامجالاب ةيطرسشلاف

  هاونام لماعلا ظل انايثاو ايفنرشو ريخ نه هي ىونام# هظفل نه * هلعجمالو ناسنا

  ايدللناو هالف ا_ضلاخ ناك نافةينلا بح ىلع لاعإالا رامتعا ى نعم هةنرودال

 'داجلا لاعفا وح لسمهف امتانوا الفاف لعفنف كلذلف قللا رظنلناو اهلف

 أ اضاخوا ىلجاع ءان عقوتوا ى اخ ءاكطف عمطوا ةعمسو ءاير ةعاط ىتا نمو

 | ناتدعاةنانا.هو ىضاقلانع ىواملاىف «بيصننم ةرخآآلاىف هلاف سانلامذ نم

 | تلعصت هناثلاو نإ رغب لصحال ىزانيتخالا لمعلانا تنمضت ىلوالا .ناتيظع

 . ىوننهنا ىلع لدن ةياثلا لقو ىونملا باح رضلاو عفنلا نم هيلع دوعتهنا

 ثيدحلا اذهو ةعالانع فل ضبرك عنا لمعمل ناو هلل_صح أيش



 هت -5] ١1

 راوتاذهلو الصا لع اهنع حجرحال لاا ملكلا عماوج ندهو صاللخالا ىف لصا

 ةن رخاآ ثيدح قو + اممم ىهتنا هعقو مظعو هعفن مودك مالعالا نع لقنلا

 اماو ءايرلك ٍبئاوش نعول الق لئعلا ههوجو نه لق + هلع نم ريخنمؤملا

 ةناااهبحاص لخدت:ةنسللا ىليدلا7 نع. نخل تيدح ىو + ردكت زدكتا هلا

 لاقذ ةنملا هبحاص لخدي نسملا راوجلاو ةنلا هبحاص لخد. نسا قلخناو

 ناءون ةينلا انهليق + كشا مغر ىلع مذ لاق ءوسلجر ناكناو هللالؤسراب لجر
 صااهبو صالخالا ةينهلاف ءايرلا ىف لعثيف دوبعملا دارفانمكتنو دوبعملاب قلغتام

 ةدابعلا بتارصو ةداعلانم ةدابعلا زيمتوهف دابعلاب قلعتامو نورخآلاو نولوالا

 قدصاذاف شرعلاب ةقلعم ةقداصلا ةينلا عماهلا ثيدح اضبا برش ىنعملا اذغ ىلاو

 لماع لكل ىغيشهنا ىلعهيبتهيف هحرشىف ليق + هلرفغيف شزعلا كرت هين دبعلا

 ةمعموا ةرهشوا اهاجوا ايويندالاك هديربالف رعلا اههال هللادجو هلم دصقن نا

 اهسكك# ودينلا لص ىتح هزيلهدب فن سردلاىلا ب رخالك هنا ىروهعسلا نجم

 ىلعدراولا تل هر ىبا نبا نع نصحلا حرش ىف ىراقلاىلع لاق *رضحم مث

 لوالاةثالثلاف ةعزعلا مثةدارالا مث ةينلا مث ةرطاللا مث للا مث ةمها بتاع باقلا
 ه.ذخاؤيالف سفنلا ثيدحاماو هابشالاىف لاقو *رخالا ةثالثلا فالخام ذخاؤيال

 دصق نم سفلا ىف ام هولافام لصاحو سم ثيدح ىقاك هن: لمعي وا ملكت ملام

 ثيدح مث رطاخللا وهو اهيف هنايرج مث اهيف قليام وه سجاهلا سجن ىلع ةيصعملا

 3 لءفلا دصق ا وهو مهلا مهالوا لعش له ددرللا نم اهيف عش ام سفنلا» |[

 ىرورض هلال اماجا هب ذخاؤيال سجاهلافهب مزحالو دصقلا ثالذةوق وه مزعلا ١

 وههنكاو هدورو لؤا سجاهلا فرصب هعفدىلع ارداقناك هدعبىذلا رطاخللاو

 سفنلا ثيدح عفن را اذاو ثيدحلاب ناعوذره سفنلا ثيد> نم هدعب امو:

 دصقلا مدعل رجؤيال تانساا ىف تناكول ةثالثلا هذهو ىلوالاب هلبقام عفترا

 ةنسح بتك هلل كرثناف بتكيال ةئيسلابو ةدحاو ةنسح بتكي ةنسملاب ههلااماو*

 مزءلااماو +حصالا ىلع هدحو لعقلا هيلع بتكي ىنعي ةدحاو ةئيسف لعف ناو

 مئتأيال ةيصعم مه ةيزازبلا فو عوفرملا نه مهلا ليقو * قيفحأا ىلع هيذخاؤف

 متياما ن وكي ناالا حراوملاب لمعلا ال مزءلامثا متأي مزعناو ههنع مص ملنإ

 ىتمال زواجي هللاناوه وسم ثيدح فاك هلوق ءاصخلا ىهننا رفكلاك مزعلا درع

 كلم نال قراشملا حرش ىف لاق * لمعلوا هب ملك#ت ملام اسهفنا هب تثدحام
 سفنلا ثيدح ليق مث سصيناالا مثالا عيجج نعوفعم ىرو رضلاذا دصقام دارملا

 ىمدقلا ثيدهلاىف اضياو +ةجوزلا هقلطت الو ةالصلا هب لطبتالف مالكب سيل

 ةنسحم مهاذاو اهوبتكاف اهلع ناف ةئيس اه وبتككت الف ةئيسب مه اذا

 ىوانملا لاق + قرابلاىفاك ارثع اهوبتك اف اهلع ناو ةنسح اهوبتك اذ اهله لوي

 دار هيئاكق را داو

 ددعتىلع ةلالد هيف هداز

 ةينلاددعت باوثلاو عفنلا

 ةماقأ هل انضاوتا ن 1

 نارقلا ةءارقو ةالضلا



 ةدح وءوضولاةظفاحمو

 ىهتا هلع ىتلا ةوالتلا

 نب رع هاور ز همالك

 ىلاعت هللا ىذر باطخللا

 (روهثمثيد>اذهو هنع

 ف ءاولا هده راثعأل

 الا نينثا قوف ةقبطن لك

 ىلع اروهشم دارا نا

 ىلامعتس|دحاوهاك ةنسلالا

 نييدحلا دع نروهخألا

 ظفاملا لوق ىناثلا نمو
 دصاقملا ف ىوا_خدلا

 دا د ف ه1

 نف هنسلالا ىلع ةرهتثملا

 مجضونلاو ليصفتلادارا

 2 ولتلاف رظنلا ه-اعف

 هجرخ ) حض ونلاو

 ةتسلا ةءالا

 م هي[ ١ 1 1س

 | لميوا هب ملكت لام هلوقو رفاكب سيلف لاما ف هفرصصف دمعتالب رفكلا هلرطخ نف
 ' لغفلابوطقف لوقلابذخاؤيف لاعالا نم نوكيا لعوا لاوقالا نمنوكي امب ماكت ناذ

 ا ىبرعلا نيدلا ىبمم يشل نبا نعو «ىعبسلاهراتخاإك اعم امبواسفنلاثيدح نود طقف

 | الطانوا اقح ازئاحوا الاحم اًئاغوا اسذاح اهيلع ىراط لكىلا ةلام بولقلا

 أ لوما ناب هلكرعافعو هلضف, فطع ةبلاغلاَد طا وةغلابلاةمكللا هَ واليضم واال وقعم
 | جالصلاةماقا ةينيأضوت نك ةينلاددعت باوثلاو عفنلا ددعت ىلع ةلال د هيفانه لاق ىذحلا

 ا ناك ناهليصفت ل وقا+ىهنناهيلعىتلاةوالتلا ةدحممو ءوضولا ةظفاحمو نارقلا ةءارقو

 أ لّشغباوثهل ةعمجلاو ةبانجلا ةملجامون لستغا نك اقلطم كلذ زوجي لئاسولا ىف
 اههنع تأزجاةيحصلاو رجفلاةةسلرسقلا يعكر ىفاك نيتلفاث ناف دصاقملاىناو ةعملا

 | باطانا نب #رعداورهءابشالا نم بلطي ليصفت هيفف الفنو اضرفوا نيضرفناو

 ءافلخللا ىناث ىطصملا ريزو ةرسثبملاةرسثعلاد>١ ىودعلا دي هنعىلاعت هللا ىذ رو

 نينئالا قوف ةروص# قرط هلام نيثدحلا دنع وهو «روهشم ثيدح اذهو 9
 لب دحاو دانسا هلام ىلع قلطيف ةنسلالا ىلع رهتشيام قلطم ىلع قاطي دقو

 هضررغلا بسانب الف ىتاثلا دارا نا هنا فنصملا ىلع درب داصا هل داش الام ىلع

 ' ناال اروهثم نك فيكف رم ريغ نيد هدا_قةتعا ىف ىوارلاف لوالا ناو

 ديعتسوبا كلام بئارغ ىف اضيإ هاور ريغصلا عماملا ىف امو + ءدعب رهتشا مث

 رك اسعنا جبر ىلع كلام نب سناو ىنطقرادلاو معذىلا جيررخت ىلع ىردخلاا

 ديفال ,دئنيح اروهشم هنوك ماستدعف راطعلا ديشرلا جيررخت ىلع هريره وباو

 |  نعو رع نءالا مي ال قارعلا نع ىوانملا لاق. هنا ىلع فنصملا رظن ىل-ع

 || اضياديفو +ريدقلا ضيفىفا اءاهعص نيثالثو ةثالثىلا ىوارلا غلب ذةيدف ظفالا اذه

 محا دارفانم وهواضياهيفو *رابتعاير وشم رابتعاب بيرغ درفثيدح اذه

 'ىمتانعالو ىيتانمالا ةمقلع نعالو ةمقلعنم الا رع نعالورم نءالا محمل
  ىتئامنم ريك اهنع هاور دقف ىحدعب نمناو هيلع هرادمو ديعسنب ىب< نمالا

 "ةبسناابفةرمشلاو رئاوتلا هءلعقلطا نفل جز ةئامعب-ىلا ل.ةلبدمئا مهزك |ناسنا

 هيف عتجا هناوهو برغتسيو نسحسا“ىث هدانساىف ىوونلانعو دنسلا رخاىلا
  ناكناواذهو ةمقلعو ىمتاو د رعسنب بح ضعبنع مهضعب ىورب ن وعان ةثالث

 هل الجو هرظع ىلع عمت ثيدحوهو لاقثدح نيثالثو فينىف عقو هنكل اف رطتسم

 | . مالسالار ادمابيلع ىتلا ثتداحالا مظعاودو هناكرا ءادتاو نيدلا دعاوق دحاوهو

 (اضياو)

 | هجامنئاو ىقاسنلاو ىذ.رتااو دوادوباو سمو ىراختلا هي ةتسلاةمالا هجرخ ف



 ا

 «اكلامالا 98 ديشرلاو رك اسعنباو ىنطقرادلاو ميعن ىلا عر تف رعدق اًضياوأإ ْ

 سداس نيم دق:1ا قيرط ىلع ليق و ةّتسلا نم سيل هلال عطقنم ءانئتسالاف ةتسلا تف ىعدق”

 هباتكدارملاذا سضيالك لام بئارغنماغن ا نمامو لصتف هجامنبا لد. كالام ةتسلا ١

 ةدارالا ةفص هيلع ةثعابلا 9 هلا ىلا «لمعلاب برقتتلا ةدارا ةينااوإ# طقفأطوملا
 ةريبكت بلقلاةين ةنراقك يَ ة> © لمعلا ىا .# هل واب دفص دعب ةفص « ةلصتللا» ا

 ذوعتلا ىلا ةعرتقلا نع ةرخأتم ةيذب ةالصلا ةدصك هياركحوازإ .ةالصلا ىف ناسللا |
 ىلعهنم عف ةرلا ىلا وا.عوكرلاىلاوا ةحافأا رخآ ىلاواءانثلا متا ناالوا.ءانثلاىلاوا |

 ْن 00 هدفي ايا ءوض مالا داىلا ةمدقتمة شو 0 يا وقالا 1

 ةمامالا فو ديعصلا ىلع عضولادنع 2 ا 0 ودبلا لسغ دنعننسلا |
 ةالصءانثاىف ناكناو .مومألاةالص لوادنع ةعامجلا و هلبقال .هءءادنقالاتقو ىغبي |

 منليق عرششب لو ىونناف مامالا حانتفادنع لضفالاف ةعتالاماو باوثثلاذه .مامالا ١
 ديفدوجو٠لاملاو ىونمث ةيئالب عفدولوب لزعلادنعو ءادالادنع ةاكزلاىفوالليقو أ

 راهنلا فصن ليبقىلا رخأتلاو سعشلا بورغرىلا مدقتلازاج موصلا ىف وزئاج ريقفلا ||

 هيف زو4ف ةرافكورذنو ءاضتنم هريغ ىففناضءر ءاداىف اذه ةنراقملا لضفالاو |

 دنع حا ىفو ناضمر ءاداك لفنلا فو رجفلا عولطولا ظ
 ةالصلا ىف ,ىون نك ىرخاىف ةدابعةي' حصن هنا مث «ىدهلاقوسوا ةيبلتلاعم مارحالا |

 مث ةبوتكملا متقا ولف ةدابعلا نم ءزج لكى ةينلاءاقب طارتشا دنع حصالاو موصلا أ
 5 نكل ناسالاىلا ة>اح الف بلقلاوهةنلا لحم مث ا زدجا عوطتلا داق:ءا قماهأ

 «ةدارالا وف ناسللا هيفكيديألا راضحا ىلع ردشال نماضياوظفلتلا ن ءفاكتعالا ف أ
 بلقلا ل وهذ عم# ناسالاب ظفتلا در# نع زارتحاو» ةيلا فيرعتىف ةدارالا ظفليعا | ظ

 هناىلعاذه لمحناالاهبلق راضحا ىلع رده نم قحىف زاوللان ءافن 1.تعمسدقو |
 نالوقلاو عناوملا ليبقنم ركذامو تالزك نكي نا هيلو عئاوملا نع ىلخاذاأ|

 اذو ىأرلاب لادبا هاي دودرم هنم لدبملا تويثك لدبلا توبثو لدب ذئنيح ناسالا ' ١

 الديالالصا هقح ىف ىناسالا رك ذلا راص باقلا ةينىلع ردشبال ناك يح ليق متزوج ال

 سمتلا بورغنم ةمدقت» ا

 ك ذلءأتف ةدابعاهنا ثيح نءةدابع لكف طرشىهذا افنآ هللادج رفنضملا لاق

 هلوةوأطواا ىف هجرشبام هلافءاكلام الا مهنتك ىف .هجامبا وىناسنلاو ىذمزتلاو دوادواو [سملاو ىراخملا اكلامال

 اف سيل ةضشب رق مست ناعسق ةدابعلانا 6 *« ريدتف ةتسااةمثالا ن سيل 0 عطقنم ءانثتسا اكلام'ال

 1 محلا اذهىف ةلاف اهوكو ليلهتلاو مجيستاو موصلاوةءا رقااو حلا و ةاكزلاو ةالصلاك الصا ةلسولا

 ءوضولاك ةليسولا ىنءم ايف مسقو * اهنم تابجاولاو ضئارفلا ءاضتبحيو مدام دجوب مول ىتحقافنالاب .ةحتل
 دنهفةيعفاشلاو ةيفنلانيب فالخمسسقلا اذهىذء اهو و س١ عطس نآرقلا ماعتو ناذالاو ةمامالاو لسفلاب

 اطر تسياةدنلا ةيفنالا

 لب حالا _نيمن ىف حصل

 ةدايع هنوكل طرش ىه

 ددحلال نإ ودل ةبح و دسم

 ءافتنا نال سالا سفن ىف

 اههدعل ةدايعلا فصو

 ةليسولا ءافتنا بجوال

 هجولا اذه جايتحا مدعل

 فالخ اهلا فصولا

 هيف سالذا لوالا مسقلا

 اذاف ةدايعلا ف_صوالا

 اهمدعي فصولا اذهؤتنا

 3 هلصا نع لطب

 عرمشلا ىف اعو_ضوع

 ترقثلا در 2 ع "لل لا

 ةيعفاشلاد نع و*+ريغال ىلاعت

 ةمعلا ]رش دقق :ةعلا
 هلوقللوالا مسقلاك اضيا
 لامعالا امنا مالسلا هلع

 ىنعملف ثيدحلا تابنلاب

 ىف ىلا نع مهدنع

 ةيورخالا لامالا ميج

 اوطرش اذهلف تاينلابالا

 لسغلاو ءوضولاىةننلا

 سيل ةيفاللا دنعو

 لامالا عيمبىف باوكلا
 اذهاو اهبالا ةيورخالا

 ةدايز و سحاب هللا هلءاح هدا ز هجا وخ هر

 0 هب اعوثعا 3 ىل اععت هللا ىلا (لمءلاببرقتلا دا را) اهيضت (ةدااو) هلوش ةيناا ف عم 2

 ةمش 100 0 مبع4 لا يبل اون 0 7 يدل 0 رلاب اولا لا



 ىلاعت هللالاىا «برقتلا) هلوق و نمالءفنم هبث دحام ىا (سفنلاثيدحإل نع (ور) هيلعمنغو بلقلاب

 ءايرلا دص 2ا(ىواسملا دصقلان ءه حج رخ لعفلا ىلع دث ءابلا) هلوت(و) تاوثلل طب ىلإ (ضحلا ءاب رلانع) زارتحا

 - ىف نم (هوغو) ادغ ةعاط )الع ين نم ىا «(لمآلان ء) زاري> اهلواب «ةلصتلا) هل وق كو( 0 (تولغالا 39

 !عسياو ىنياعف كلذ كاردال( لع 20 ه5 1:12 تاولصلان ء«اهو#وا ادؤغرهظلاة الصامز 2 دارا نم هنافإلث الذ

 (ناورل ثالذنم نيش ىلع
 اظل راو هما ناك

 نا اذكلعفاك (حالصلا

 «(ءانثتساو) اطلاص تنك

 قلاعت هللا ءاشنأ .موصاك

 تبث ل هلال (لماريغف)

 لب ىنايامث هننايالا

 وانريغو 2 طرشب هديف

 قد_صنال ذا ( اضيا

 روكذملا اهشرعت اهيلع
 ريتعملا لاصتالادقفا افن ١

 ”ىث زوال ىح>إ اهف

 كاف رثعملا ن# ( رك داع

 © ةدارالا كالت زن هناا

 لك َنَع ةجراح اهنوكل

 لثمىا «اذكو) ةئنلا نم

 دعب ةدارالا ىف ركذام

 مدعل لمعلا ىف (عورشلا
 ةقيقحل والا ىف اهئادجو

 هلو (او) انك وا

 لخديلا) + 'ج(امكحوا )
 هنعربعملا دصقلاى ا «(هيف

 اهفان ربتعاامد وج و دنع ةينلاب

 «لزعلادنع ةاكرلا همز

 جبرا لاملا نمءا رقفلا لام
 ةقرفتلا تقو سرا هناف هنع

 موصلاو إل همكح ىف هنكل
 كم ىلا بورغلا لود

 رذنلاو ناضدهر 5 (اهربغىف رع رع هلا عولط ىلاو لفنلاو نيعملار ,ذنلاو ََن راضهرىف 5 اهلا

 (هجو ىلع ىجضركلادنع 56 كرلاىلا) مرح دعلاءريتكت لعد © الصلا) هلل هيف لخ ديل و رز رذلا لاك رافكلاوقلطملا

 1 عفرلا ىلا :ليقو عوكرلاىلا ليو ذوعتلا ىلا ليةو ءانثلا ىلا ليقف ةممرلا نع ةدنلا يخت زوجهلاف هنع ةياورىلعىا

 ' لدمألا ىلا ءاشالاف ريشا هنا مث ىهتا امكحو ةققح. نآرقلا نم دال هنا

 رصعلاب ناسالاو رهظلا ىلع باقلاب ةيتلاكب اقلاو ناسللا فالتخاول اذه عورف نم مث

 ليصفت وانيعدقعتا ةينذأد ن يعل ىلإ هنا !قيسولف نع ١ ىفالا راقلا وه ربتءملاف هك وأ

 لا وقاهركي وا نسيوا مر نكلناسالاب راتعاال عمجملاىفمت « ءابشالاف لكلا

 ناسالاب رك ذلاما رردلا ىف نأكل ضعبدنع هوركمو جاحلا ريما نبانع لقنام ىلع

 هنال 6 سفنلا ثي دح 9 نع زارتحا رع ةعزع عاقجالا كلذ نسحب و هبريتعم الف

 || ءايرلا نع هز ارتحا# برقتااو ف هلوقو لعفلا ىلا ليمةدارالا و بلقلا ىلع ىنعملا ضرغ

 ْ هريغعم برقتلا هيف «ىواسملا دصقلا نع زارتحا هيةثعابلاو# هلوق # و ضخلا

 | زارتحاهلواب 6ةلصتملا# هلوق.ه«وؤ» برقتلاريغبلاغلافبرقتلا هيف «بولغملاوإ#
 امزج دارانمنافإ# دعولاو ىنتلاكهوحن وي ادغ ةعاطلا لمأتنم  لمالا نعل
 ا وانال جار هلال .لماوذىا هي لمآف #9 ةالصلا نه هاهوحنوا ادغ رهظلاةالسص

 نلريخ ةدابعلاهذهىف ناكنا لاقنابليق «حالصلاطرسشبإل امزج دارا 45ناوؤ#

 .هللاءاش نا موصاك هيءانثتسالاو وي انلاص تنكنا اذك لعفاكلبقو الفالاو ىلاهرسسيف

 دقفل «# اضيا وانريغو 8 ءانثتالاو حال_صلاط رش دوجوب لمآ ريغف 8 ىلاعت

 هيف ربتعملا نم ةيركذ امن ثىث زوال ىتحو» فيرعتلا قدصي الف اهف لاصتالا

 نكيمل اذا » عورشلا دعبام اذكو 9 هم ةينلا قدص مدعل * هد رالاكلت د هناا

 0 فيرعتلا ىا هي هيف لخديل اهكح وا 9 هلوق «وو#و اهيكح لاصتا اهف
 ا #0 و »© ةقيقح هلواب لصتم سبل هناف # لزعلادنع ةاكزلا دين 88 دصقلا ىف
 لاصتالا هيف. سيل هناف :ىئرمشلا 2 راهلا فصنىلا بورغلادمب موصلا ه ةيناذك

 4 ىف 8 راهناافصنىلا هرخأتو بورغلادعبامىلا همدقت َزاو ةَقيقح لوالاىلا

 ؛لقنلاو » دغلا وا بجر موصاناىلع هللو< # نبعملا رذالاو ناضمر 8 ءادا

 | الوطال اضرع قفالاف رشتملا ضايبلا وهو ىناشثلا « رجفلا عولط ىلاو

 | ةالصلا © دين # و 8 تارافكلاو قلطملا رذنلاو ءاضقلا نم 4 اهريغىف

 َ دا عرب رحت ىلع ةمدقألا لاوتالا دحاوهو # هجوىلء 10 عوك لا ىلا

 0 عينص رهاظنا ىئءالىلوا ناكل عوكرلانم عفرلاىلا لاقولورفز

 دهعملاو جركلا لوشن ريتعيال ةرهوللا نع هايشالاؤفو +ىمكللا تمت كلذ لوخد

 #0 0 ا د تسلا

 . «ىلع)



 ىنعا مكملاب) دعب (جاَرلاتقوال ةايللا ةداراإ وه هلوهب هفرعوا

 ىنعي كالذ ن ٠ ن٠ ذو شدعا ىلان ه2 115 كنايح تت نكاد 5

 ميلمفلانال عماجهنا هلصاحاعب باجاف كورتلا لعشمال هنالعماج ريغهنافيرعتلا ىلع ٌْ ١
 بسب اك لعفلاناف سفنلا لعف 2 فكلا لخديف بلقلاو حراوالا لعفا

 هريغ كرثو هكرت وهلب لذ فكلا نا م ليق ناف *

 اك ارو<** نآرقلا اذه اذا ىنوقنا ىلاعتهلوق ليلدب

 خالاتي رعت هدئاوف نم هيلاريشاام ىلا رظنلاب امكح يلق نالوقاو* ءاشالا ن1
 تايرذكا هن فلا عبات هتقيقح مهفناو تادابعلا عي ىلا رظنلاب هطابضنا مدعل |

 تلقكل وةمملات لقت فيرشتلا نم اذوتخأم_ تاس ركاةفرعمنوك فير تلا 2
 نيع فرعملا ةداما ليبق نم # بلقلا تاف [نم سئاعلاوهو لمالاو 88 عورشملا ||

 نمزلاكا رداءاجر لمالا مث مهئاف هركذ مدقتام ةبسانم در# انه هر ك ذناف لوالا

 ةضرتعم امهندب افلمالاو هلوقل ربخ 6 ةايللا ةدارا © هرك ذيامم داب اك ىف“ ل

 هلوشبديرب ةدارالابقلعتم #4 ركاب 98 تقولا ىلا رهاظلا «# جارت تتوال# د
 هب #« ىنعا # احرص هيلع لدي اك حالص طرسش الو ءانثتساب نوكي الام مكلاب ||

 ريغتلاف اهنآرم اك # حالص طرسش الو  هللاءاثنا وحن # ءانثتسا الب 8
 طرسشب لمالا ىبعي هجوب هل لاقحا ال امم ايدلا ىف رمعلا رادقع قباسلا ءاضقلاب ْ

 مومذملمالا ىزولا ئالاق اًذهاو رخأتملا نامزلا فتاذحاضلا تاسنك | ةدازإ |

 نإ سفن دعب شيعا آب لوقلاف ريدقلا ضف ىفاك اوفنص ام هالواف ءاللل ل
 سياحالصلا بسكل ىناثلا تقولا ىلا ةايللا ةدارا هيو لما هللاءاش ناالب الثم |]

 لوالا عب راىلوالا ه6 ةعبرا © هتاكلهمو هدساقم © هلاوغو 0 مفاف اضيا لماي

 ضئارفلانمليقثتلاب 6 هعاطلاىف 9 هءلعةردقلا عم لمعلا ءارثوا «ي لكل » |[
 تاهوركملاوتامر#لاباذتجاىف هركتلاو تابحتشملاوننسلا نعدعاقتلاوتابجاولاو |[
 قلطملا اهتتونع جرذف دعب هيف اهعقون نمزكلاردا لمال#اهريخأتوو» |

 فطع ليبقنم نوكينا برةيفءاضقلا فيوست كزنلا ريخأتلانم داري نادعسالو
 5 ءىشلاىلا ىعادلا ةمرحو.نالسكلا نع ببست» ريخأتلاذا ةلدلا ىلع ل ليلا ا

 « و # كلوا ريخأتلاب تادابعلا نال_لك تارضم ةبنر ىنمالو 'ىثلا سفن

 تقولا كاردا ءاحر ىلع اهرخؤي امتاهنال اهريخأت © ةبوتلا فيوست #© ىناثلا"
 اهيلع رداقاناو باشاناو ةعس انماياىفو بوتا فوس لوش.ناب هذاقتعاىف يجامل"

 ىوردقو ىرت ماضيا كلذ ررضو اسأر ةبوتلا ا «اهكرتوإل تدرارلا

 سفتلل .ت ماسالا حراو -

 نقلا لفت تاو ا

 رجاوزلاو ظعاوملاب رثأت.الناب # بلقلاةوسف# ثلاثلا # و #8 نوفوسملا كله ا ْ

 لو ىي ل نف وى ىجارملا تقولاكاردا ءاح 2 هنا 0 18 ةشر ) (ةبوتلا) ريخأ:ىا (فيوسن) فا ,

 0 ا يا حم ام لع رداد ىدب نيد هيلا ل اق يىمو باش 4 هعيش انمايا ف وبسوتااف 2

 ءابشالا ىف اذك هللا در جخركلا لوشبربتعيالةرهوجاىفوامكخو ا ةقيقح نآرقلا نم ديال هنا دقعملاو فيعض لك '
 (ىباقلا) ص اها ىا (تافآن 9 ع ا نمزلا كاردا ءاحرىاهيلوا 6 لمالاو 6 راظنلا ١

 الف كنيبذ عمامأ (حالص طرسشالو ا ةلسأ ولد

 مكملاب ناث مووا ةئاث ةعاس وا ناثسمن دعب

 كلذول مآ تناف عطقلاو
 كح وهذا ةريصعم كم

 هتديق ناف بيغلا ىلع

 ىلا عت هللا نم معلا و ةيثملاب

 هللاع اغا خاعأ لوقتو

 ىلاعت هللا ع ا ىلاعت

 تجرخ دقف شيعا ىلا

 كالذكو لمالا مكح نع

 تقوال كتايح تدرانا
 نافل م[تناف اعطق ىناثلا

 اطرتمر كتدازا, سنقو

 نع تجارخ حال_صلا

 تف_صوو لمالا مكح

 ثيح نم لمالا روق

 00 مكمل تك
 دارااو هيداراو_ءاقنلا

 مث + بلقاارك ذ رك ذلاب
 كالذ ىلع نيطوتلا هنمدارملا

 يداف هيلعبلقلا تيدشاو

 نيدباعلا جاهم ىف 3

 هتاكلهم ىا (هللاوغو)
 اكمبراىلو الا »ع ةعذ راز)

 (لكلا)لوالا بهاوملا ىف
 ةردقلا عم لمعلا ةلرتئىا

 برقتملا(ةعاطلا ىف ) هيلع

 (اهريخأتو) ىلا عت هللا ىلا هب

 اهعقوب نمز كاردالمال
 فوس لوه ناب دعب هيف

 ىددل. نيد مايالاو لف

 ( و ) كلذ توشالو



 ناف (توملارك ذ مدعب)

 هققري وبلقلا نيلي هركذ

 ةلجاعلا سما نوهبو

 نه (هدعباموإب هدهزيو

 باسطاوخزربلاو ريقلا

 ىف لاق نم

 كل لاس رع

 © رصنلا اندلا نش كتمت
 لصتمظعووهونفكلا

 نسحا دقلو

 ىلاعت هلوق نء مدقت امم
 رادلا هللا 1 اهفغتاو

 اعف بلطا ىا ةرخالا

 ايندلا نم ىلاعت هللا “كاطعا
 هللا هاو رح ال راك
 فرصي نا نم ْوملاقحناف

 ةرخ الا ىف هعفت اعف بدلا
 رجيلاو ءاماو نيطلاىفال
 اولق ,هناكف ىغبلاو
 ايدلا عبجُشل رد كنا سنن ال

 نفكلا وه ىذلا كبيصتالا
 ءاىلاعت هللاو ىنغلب دقو

 كوالا كلف نا مكحاو

 ىددآ لك هجو ىف رظنب
 ةهتسو ةرظن ةئام ثالث

 نا ىنغلدو + ةرظننيدسو

 اف قرع تراك
 ايدلا رظنيفاندلا طموىف

 اهلايح واه رك واه رباهلك

 نيب ةضبأ اك هب د نيب ىهو

 ءالجىف اك كدحا ىلجر
 عبارلا 6 و ) بواقلا
 اي دلا مو ىلع صرحا

 ساراه.ة اهبح هبلت قاعتو
 اهبلاغتشالا و ةئيطخ لك

 ل

 | !اورك اريغصلا ممادلا ىفاك سو هيلع ىلاعت هللا لص لاقدقو # تولااركذ مدعي 3

 'اركذىف ليقاملكىلع لبلقلا اذ ىتاهنا اولعل كلذ إس و هيلع ىلاعتدللا ىلص قطصملا
 اذا مال_سلا انين ىلعو هيلع ىسيع ناك اذهلو ارنو اظن < تحكوو تول

 ام هلها ىذرالااّتي توملا ركذ لخد.ال ليقو + ءدلج رطشب توملا هدنع ركذ

 00 ادا سدا ىف لك ملا بربح توألا ردد ركل نم ةزجوا ل لاقو + مهل مسق

 001 | ةراثلا هلو ناقلا ديحوتلا روت نال ةحرش5 ىف لاقو * ناف. لك أ

 ئيقيلا روث ردصلا رائدا و نزظلا كك هيلق تذل راكد 0 اذاف

 لاقو تيدحلا اذه ءارعشلا ضع دحا+ هيبتا *

0 
 6 اهلعاب ةاَقتلا سوأ + ةل لا | 1 اك لوقت اذام

 + را *

 تاذللا صغنم كانا دقول + ة> كدنع

2 

 ىتأي فوس عرصمل زه<و * تاذالا مداه توملا ركذا

 افكيو لالا لو_ضف درطي تو-ارك ذ بلقلا ةطصم من ىرملا دبعم لاق

 ءامكحلا لاقو +نايفطلاو بالقلا نب لوو بئا_ىملا نوهيو ىنتلا برغ

 0001 ] ١ لولا هذل ىنع اعطق ناثيث ىمتلا لاقو ةينمألا ىسن ةيثملا رك ذ نم
 ن ورك اذتيف ءارقفلا عم زب زعلادبع نب رع ناكو + هللاد نيب فوقولاو

 ركذ اذا ىروتلا ناكو + ةزانج مهيدبا نيب ناك ىتح ن اك هات ةلآاو توأأ

 'فافالا لاقو ىردا ال ىردا ال لاق ئش نع ل ناف امايا هن عفتنال توما

 ا 0 اللا ةعافو ةيوتلا لت ءاشا ةثالث مركا توملا رك ذ رثكا ند

 لساكتلاو فافكلاب ىذرلاكلرتو ةبوتلا فيوست ثالث بقوع هيسذنمو ةدابعلا

 توأل !ذ ا ةراعو هاك د ةيوعصو هلركسو توملا ف رورغماب ركفتف ةدابعلا ىف

 :نويعال اكو بولا اعزذم تولاب كف هلدعاام كاح نمو هقد_صاام دعو نم

 هللا لص هنعو +ىواذملا ىف هلي صفت ود يدل طارد اذا امداهو تامامسل اقرفهو

 تلاقو + اةيع“ اهنم متلكاام نوال 3 تول نف 6 ص 7 اهبلاناول وأ مو هيلع ىلاعت

 ا لاق ددا ءادهشلا عم رمش له هللا وسراب اهيوبانعو اهنع ىلاعت هللاىذر ةثثو

 : ةريثك عفانم هركذ ىفو ةمم نيرثع ةلبالاو موولا ىف توملا ركذ نم مث

 4 0 5: طخ لك سأرر ابحنا أك ةنمج لك سأر وه ىذلا ايئدلا ضيغب

 أ كبيصن سننال و ىلاعت هلوةريسفتىف لاق نم :نسحادقلوباسملاو ةمايقلاو ربقلا نءىا

 اوه ىذلا ك_يسنالا ايندلا عيجكرنت كنا سنتال ىنمالاف نفكلا بيصنلا ايندلا نم
 " [ةرظن نيتسواتسو ةرظن ةئاقلث ىهدآ لك هجوىف رظن,توملا كل«ءناو نفكلا

 ١ ايندلاب كاهن ضارعالا «لاغتشالاوا.ثدلا مج ىلع صر او» فنصمللا ءالجيف

 3 «(نء)



 اهبل سوت 1 اندلااما ءارح الاىف سماك باطحلاران لاك ٌَئ 5 لب لا مكينأبل مو هيلع هللا ىلص ىنإ انعىور( رخآلاب ١

 الحر ىأر نام ١ اذ لمينا رج خ مدالاماح نا 3 »+ ع ملا مكحلث اس و1نال ةردح م و ةرح آلا

 نم فك اخي رام متاح لاق ال لاق هذ رعذ كال هس ان اذ لاق 00 وهنإ ىردنال !او قزربلطالاق : بتلطتاملاَقف و ا ١

 ما قزرلانكلو قزرلابلطب سمؤتمل كنا اذهاب هفرعبال هلبةتساناو وهنياىردبال *ىثبلطيف ودعي لجرلا اذ
 لمالا نم لعافلا ةغ صب, «لم آلالازيالف) ةاكشملا فاك ليالا فصنىف كف رعد وهو راهنلا فصنىف هفرءتالكناو كبلإ

 افوخ )هل وه هرك ذاع لاغتشالا ىلع هص ر>لاعو (اهريثكتو اي دلا عمد لغتشي ) اهلمااوطو ةدماءاق هاحرةو

 ىطاعت نععنمي هلال بابثلاىفوأو (ضرملا )نم 65) 0 رع فعضلا هنظم كالذ و(ةخوذشلا ع

 نسحا ىذلاف نيق» لا ب رنردلا فن هوو فءض اذهوبسكل نم هه[ ١417 زق عنا وملا نم ملامح ود )نم 69 تاي

 مف 9 م هم ف 0 ا 0 ا ا م ا 22525555555 |

 قل 5 اى ءاسذلا ن٠ تاوهشلا بح سانال نيز + ىلاعت هللالاقاك ه«ةرخ الا» لامعا «نع»
 ىعو» ل 10 لاقنمقدصدقل لالخلاو مارهلانم لاملاعمج ىلعمهببسب ىلتب لجرلاذا « نينبلاو |
0 5-0 21 0 0 

 لوز 0 0 7 ريغكلا لاثملاب سف + رطانقلاو + اموقرحا اوتام ناو انوبعتااوتاننأ >0
 هلك كلغ هكدا ١

 06 2221 ءاننالاو ةمودملا ل او ةضفلاو بعدل ن< ةشرقملا را ا
 هللا ماف هل_ها لاود>

 2 املا و ا لاوزلا ةعدرمس هاف للف * اندلا ةورداعاتم 5 تاروك ذااهذه + كلذثرحلاو
 م د هاضع تر * : 1 1 1 ع 2

 رص ل ا هنع ىلاعت هللا ىذ رىلع لاق +ةنطاوه ىشالو لوزبال * باملان سدح هدنع هللاو +

 ةغيصب # لم آلا لا زب الف إل اهورمعلال واهو ربع افةرطنق اندلاو رةمرادال رةراد اندلا

 ١ ' || ةخوطشلانءافوخ اهريثكتوه# هرعلوط ءاحرا «ايندلا عمي لغتشيو» لعافلا
 نع تقشناف سمها مث ب.كلاعذاوه نم هيام ودم ووإ# راخدالل هةكوهلايثلاح ايندلا عمت *# ضرملاو

 اهف ىفو ةرذلاك ةدود 1 2 : : 0 2 0 8
 1 00 8 سثع ةياقك : رد و دعل ند ىه! نم ف مدال مها ليصفت نيام الا #يذو ٍْ

 0 0 ىل || ننهي زك امهتموةنس نيس ةيافك رخد نم ه«رهنمو# هلايعو هسفنل نينس
 تل < 5 : - .٠ ب 3 00 - 5 .٠

 ن“ عفرو ىلء وان ما نسواةنمزالاو ةنكمالا فالت+الاما توافتلا هي لقا هنموؤ كالد

 ليق *ىريشقلاةلاسرىف + هيمسح وهف هللا ىلع لكوتنهو هللا ىلع اولكوتف ىلاعتهللا لاق

 نيةفانلا نكلو ضرالاو تاوعلا نئازخ هلللاةن لكأت نبانم ىصالامتاملا

 دغ مهطاقساو د_>حاو 0 ىلا شرعلا دز لكوتلا قاقدلا 1 وبا لاق نوهقمنال

 نكي مل نف كتيب ىلا عجرا لاق هلابع ةرثك نم لجر هيلا ىش ىلبشلا نعو »

 لاق هلا [سو هيلع ىل اعت هللا لص ىنلا نع ىورو + هدرطاف ىلاعت هللاىلع هقزر

 2ع 6 قثوا كلاب ا[ 3 ناكو فرر مشل 1و 5كم رخ ادب مل نم لكوالا

 0 ةرحد نعت قشناف

 ةماث نع عصداف ى رخاب

 ند ناوس لوقت |يموسف

 قرك ذو ىناكم فرعإو

 ريسفت ىف 5 قامشلو
 نيدلا رذف مامالل ريبكلا

 نيئ.هتملا نم ىا 62

 6 'ىوينم) رك ذامل عجب

 صمالا] غرفتلا ةئيهتلا ند
 هلمالوطل كالذ نم )َ م امهنمو روث اج || لا هاش ءاحر ىلع 0 ةلس نيد 2 هَ امم )»ع مهنمو نينس شع ةيافك)

 هيفاك هللاىا هيد وهف هللا ىلع لكوت 1 ىلاهت هللا لاقدقو + هللا ىلع اواكوت ملو كلاح رده )ع لقامهنمو ِ

 ىا فاد ل اردو ئذ لك هللا لمح دو بولط» .ه ردعنالو هداه 5-5 وشال تي ام غلب ىا هي غلاب هللانا

 لاَقف هتول بيس نع لدس هلا ىرمصاا نون اا ىذ ع ةكاششا 3 ىلا 7 ماليا أ انيقونو اريدغت :

 تةثئافاه ركو نم تالقس ءايع ةريغانا اذافىنيع تصف ىراوصلا ضءبيف تةقىرقلا ضعي لارصمْنش كل

 1 : ْ لكأت ثامدف ءاءىرخالاىفو مل.“ اههدحاىف بهذ ىرخالاو ةضف اه«د>ا ناتج ركس اهنمج رخو اهلضرآلا

 هللاءج- ر ىريم'ال ناو.ملا ةارد ىفاك ىبلبق نأ للا بايلا تمءزلو تثدلو هذه نك برعدتو هذه ١



 م العفو الوق مه! ى ىدتقملا 2 هفوصلا حاشم لاق 2(

 ورام بلقلا ىلع هرادمنال (لكوتلان هر هك ه. (جرتال وت اءرسش كاذب (ماليال) ةيربلا بر ىلع
 ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا

 ديس وهو ( مو هيلع

 هجاوزال رخدا)نيلكوتللا

 لئاعشلا فاك (ةنس توق
 هنا هيفانالو اهريغو

 ندا ران لئافلا هني

 مالسلا هيلع هلها توي ىف
 مهلرخدي هلال ه_مطلام

 ةرامملا نم هج رد مث الوا

 رد نم تاق وكف
 ىفاك أيش دحيالف اهدعب

 ضعبلاق !ذلف)تهاوملا

 راخدالاىا (هنا ءاهقفلا

 جئاوللا نم ) روكذملا
 (ءانغلا ىف ريتعب الة لصالا
 ىتح هللا ةقاحلا ةحاصلل

 رادقم كلذ ةعق :ناكول

 هيلع بحال باصنلا

 رطفلا ةقدصو ةيحخالا

 هلزوح وبراقالا هقفنو

 روذنلاو ريغلاةاكز ذخا

 ريغو ةقلطملا ةيصولاو

 ققحاك عورفلان م كلذ

 ناك ناو ) عورفلا ىف

 بهذملا لها دنع ع حدالا

 توكالع "ذاؤاننا)

 6 ءانغلا ىف ربتعي رهش

 نع هبحاص هب جر“
 ةنكسملاوا رقفلا فصو

 لب (هللايعال نماماو)

 رخد. نا هلفإ درفهوه
 . وه لكوتلا نم جرخ مهلوقب ةفوصتملا رهاظلا 7 مهدارمم لوقا مهئاف هدعاسيال

1 
 اكوتم ةيوبنلا انتل اعاسا 6( هلايعل م ةيافك دعا ن

 ' طوخالاو ىوقالاب لمعلا مهسفنا ىلع اوبجوا نيذلا 3 ةيفوصلا ياشملاق 00

 مهتم ةالغلانود ةرورضالب صخرلا نوتأيالوةنسلاو باتكلا تازعب ماصتعالاو

 | لكوتلا نم قه هب## ج رخال وف موالا نم# ماليال هلايعل دنس ةيافك ل رخدا هك دعا نمو

 أت وقل نهنع هللاىذر # هجاوزال رخدا سو هيلعىلاعت هللا ىلص ىنلانأ ىورام

 ظ دمام هلها ت وب ف دجيالف لئاسلا سود لع ىللاعتدّللا ىلص هينأي هنا هيفانيال و ليق كةنس
 م .مزايالو اا يش دحي الفاه دعب رك ذ نم ىت ًايفهد ىف ةرامملا نم هح رح منال وا مهل ر ادب هنال

 أ حتاوملانم 00 ءاهقفلا ضءب لاقاذلف قه ةنس لكىف راخدالا كلذ نوك

 أ باصنلا رادقكلذتيق ناكول ىتحليق 0 انغلا ىف ربتعيال وف اهنمديالىتلا «ةياصالا

 ' رذنلاو ريغلاةكزذخا هلز 8 رب رافال | ةقمنو لتقلا ةكدصو ةضضالا هيلعدجال
 ا رهش توق ىلع دازامنا عدالا ناكناوو# عورفلانم ثالذريغو ةتلطملا ةيصولاو

 | اماعط ىزرشا لجر ىثثاوما ضعب ىف اهوحنو ةاكزلاذخا هلز والف هءانغلا ىف ربتعي

 ا اكرلا نمدل ىلعسي ناس بالا دعاصق مهردىت ءام ىواسارمش هيفكيام ر 'دقع توقلل

 000 1 ]إ ل رقلا نآل ىطعيال رهشلانم ثك |ناكن او هتجا_لا قمكسم هنال
 7 أ ةيناخراتتلاوةصالا ا وناذضاقىفو * هدد الوغشمناكفات وق سفن ال سائلا ردن

 ' ةودكوااناصتىواس ةئنست وق هلولوهابشالا ىف اضيا ا ةنسهلايع ةمفو هتقفنل

 ]| ليبق اضيا,ةيناخراتتلا فو + ذخالا لح ميكصأاف فيصلا ف اهلا جاتحال ةيوتش
 || ناقهداوهلايعلو هلديافكلا ىلع لضفلا ربتعيهنا انركذام ىلع ىوتفلاو افنآ رك ذام

 ا مهلوقل فلام اذك عمدالا هلوقف كلذ تفرع اذاف ةنس توقىف لضفلا ربنعب
 َ نوكبيالايف حدالاققحت زاوجي لوقلاو ةنس توق مالسلاهيلع ىنلا راخدالو

 | ءاهقفلالاوقا ض راعت دنعذا ركذام ىضتشال ةنست وس راخدالانااك ديعب ارهاظ

 1 نم حدالاركذ تعع» كناىلع 27 ىلع مجري صنلا هدهشي ىذلاف

 | هلف هللابعال نماماو 8 لايع هلز٠ قحىف اذه لعادتلا وىوتفلاقالطاو هابشالا
 أ تقولا اذهوه هقح ىفلدعالا و ديافكلا ىلع كلذراد منال «امو.نبعب رات وق رخ دعنا

 || اهلاصخ اف ةرضاح هتقفن نكي لنا ريثكلااماوليلق نامز ىف هتقفن ل ص<دحاولا نال

 | « لكوتلانم جرخ #ظنيعبرا ىلع هيلع ائاز رخدا ناو ريثكنامز ىلا جانحم
 ىناثلا لعل هقفلابتك نم اندنعامف ليصفتلا اذهىلع فقن ل نكل بابسالاب هقمعت

 افضل |قايس نكل ىوقتلا ىلع ىتاثلآو ىوتفلا ىلع لوالاف ةفوصتملا قايسل بسانم

 " (لكوتا) (هيلعاذازرخداناو) ةلئسم تم« امةلصبلت محا وايفاش لاء الك ن هو هبلقلرقاهن ال( امون نيعب راتوق

 لكوالا نع جرخ مهلوشب (مهدا م لوقا بتايسالاب رايتعالا لاك ند هيقامل («(لكوتلا نم عرج ددعلا اذه ىلعىا

 مي



 هللا ىلعو ىلاعت هلوق ودمت هنم ضو رفملاىا (ضرفلا لكوتاا لصا الإ :لامكلا نم وه ىذلا (لفنلا لماكلا لكوتلا)

 ةاملالوط ةدارا اماو) ةيهلالا ةمكحلل الاثتما بابسالاىطاعتو لكوتلا نيب ةافانمالزا ( علا لصفىفانيبام) اولكوتف'
 ااص ىتتحا مهلا مهلوقك (حالصلا طش و )ىلا ريخ ةايلا تناك هه[ ١ 64 ر- نا ىنيحا مهللا مهلوقك (ءانتتسالابا

 هللا ريغ ىلا جايتحالاف الاو ىفاضاك ثلذ لعل * لسفنلا لماكلا لكوتلا #

 ةلصب تحيتحا ول ىعفاشلا لاق ,هدنع لكوتلا لابكل فانه ليلق لقا ولو
 مالسلا هيلع رضاللا ىنيقل صاوملا نع ىريشقلا ىفو + ةلث_سم تمي امل

 لهس لئسو» هتقرافف هيلا وكسب ىلكوت "ىلع دسف نا تيثذف ةبعصلا ىنلأسف
 لكوتلا ىثرقلا هللادبع ىبا نعو + ةقامالب هللاعم شاء بلق لاقف لكوتلانع

 هللا ىلعو ىلاعت هلو وحب ه# ضرفلا لكوتلا لصاال 8 لاح لكىف هللاب قلعتلا

 هلاكلكوتلاب هدارم هلوقب ىداملادا رم ناب دنع 46 علا لصفيف انيبامل 9 اواكوتف

 لمالا نيباملو ىلاعتهللاالا ”ىثىف رثؤمالو قلاخالنا دقتعيزا وهو ضرف هلصاذا

 ةايللالوط ةدارااماو 6# لاقفام# لمالانيس نادارا حالص طرشو ءانثتساالب
 تناكام ىنيحا مهلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وحن *# حالصلا طرشو ءانثتسالاب

 سيلف 8هنع ىنغتسلاكف الاو حالصال ريسفتلاك © ةدابعلاةدايزا #9 ىلا ريخ ةايملا

 ردق ىلع ةطونم ةنللاىف ةعيفرلاتاماقملاو ةيلاعلا تاجردلاو فيك # مومذملماب

 بودنموهلب# ركلاعاردق ىلع اه وعستتاو ىلضفت ةنللا اولغدا ىوراك ةدابعلا

 هللا ىضر 6 ةركب ىبانع 8 ىذمزتلا هك« ته افن 1 روكذملا ءامدلا فاك #ت هيلا

 ماىهو ةيعسدماو هتينك هيلعبلغ ثراملانب عيفنل ةينك ءاتلاب ةركبوناو هنع ىلاعت
 ىلاعت هللا لص ىبنلا ىلاومنموه ليقواحلا ةيواعم هقحتسا ىذلا نايفسىبا ندايز

 ىلاعتهللا دنع ةليضف ركاىا ه#ريخسانلا ىا هللالوسرايلاقالجرنا 2 تو ةيلع

 «*« هرعلاط نم 8هءاوجىف سو هيلع ىلاءتهللا بص« لاق ف ارجاو اماقم مظعاو

 نيملكتملا ةدعاق ىلع كلذك ىبتنمىلا موهوم أدتبمنم ىمهو دادتما رمتلا يلامضب
 دوجولاىضتقي لوطلاو ىمهوهناعم رماىف لوطلاروصتو ايندلا ىف ءاقبلابرسفبو

 هانلصف دقو ربلاالا ريعلاديزبالو ريعلا ديزتو ءالبلا درت ةقدصلا ثيدخدنع ررحم

 نسح و98 لءأت هسفن ىف نوكيام انه لوطلانا ىلعىلاعتهنع ثيدحلا اذهىلع ةلاسرب

 هنرق هللاىلاديزيو هتاحرد عفتريو هتاتسح ركب ذانيح هلال حلاصلا لمعلا « هلع

 هيف معرب امل رض نا ىعيذنف رجاتلل لاوءالا سأرك تاق والا حباصملا حرش نعو

 رش سانلا ىاف 8لئاسلا « لاق هه رثكا حيرلاناكاريثك هلام سأر ناكاملكو

 نباثيدح ىفاك ئاضفلا باكتراو حنابقلاو رورسثناب هلع ءاسو هريع لاط نملاق

 الاما مكتسحاواراعا ركلوطا مراوخ لاق مناولاق مكريخم مكتناالا قهيبلاو نابح

 ريغصلا عمامجلا ثيداحانمو اودس اذا ارامعا كل وطا مكرابخ ىلعىاةياور فو

 ضرغلال (ةدابعلا ةدايزا)
 سيلف 0 اهتالزو ايندلا

 ثيدحلا ئف(موهذم لماب

 مهللا لقيلف ديال وناك ناف

 اكمل تناك ام ىبحا
 تناكاذاىئنفوتو ىلاريخ

 وهلب 2 ىلاريخ ةافولا

 لوط امل (هيلابودنم

 نم حال_صلا عم ةايلا

 ىلوا كل_-ىف ماظتالا
 ىذمرلا ج رخا +حالفلا

 (ت) هلوش هلزومرأا

 هللا ىذ ر(ةركب ىنانعإل

 لاقالح- رناإب هنع ىلاعت

 سانلا ىا هللالوسراي
 ااوناوكاا قا( يب

 ىلاعت هللا دنع اماةم ىلعاو

 هيفامل «هرعلاط نملاق)

 هدييقتل ريكا نهزةدايز نم

 (هلعنسحو)لهلوق ىف هن
 لاح ةلخلا نا ىلع ءانب
 اهنوك ىلع ود راعضاب
 مج ند ري_لاف افطع

 سصق عم نال نبمالا

 نا لإ نما لشارع

 ةيار ةيانع هكرادت

 حااصملا حس ىف 0

 تاعادلاو تاقوالا نا

 ىغبذيف رجاتال لاما سأ رك

 سانلا ىاف) روكذملالئاسلا ىا (لاف) همالكىهتنارثك ١ عبرلا ناكا ريثك هلام سأر ناكاملكو هيف ععبرب امل رجب

 اذاىا 4 عضاومىف قافكلا هيلع ىر» ردقم طرش اهب بالا اهنوك ىلع ءانن نصفه وكل ا ءافلا(رسش

 لمعلا يبق رمع ا لوط يف بست ؟ اف( هلمعءاس وه رمعلاط نم مالبسلا هيلع (لاق ٠) دمض نم سانلا ىاف رك ذ نه سانلا ريخ ناك



 لجوزع هللانم دعبف
 قهبلااو دجا جرخا *

 هود انف زومرلا

 راح نع ).(قهد>)
 ( هنع ىلاعت هللاىذر

 اا ام

 لاق هنا)
 م-و هيلع ىلا. هللا لص

 ةلف 2142 ترا[ |ىنع

 ةعاطلا ةدايز نع عاقل

 ناذإ اهنم تادتكالاو

 (علطملا) ءادش ىا«لوه

 كفوا نوكست محفب

 وا توملا عالطالا لحم

 لوسر لاق

 هنال ةفايقلا مونوا ريقلا

 رح الاغا لع اهب علطي

 بهاوملا ىفاك ةمايقلا مون
 ىتح ىوقىا ماديدش)

 هلك نم ا

 نك مما لا لع ءاينالل

 0 يه ١ نع دعا: 29

 له ارا عدلا ا ع

 و هيلع ىلاعت هللا ىبص

 ماهو اهلاثا اهلنا لوقيف

 روك ذم رارسالاق .قحن

 راهزالا عماج ىباتكىف

 « ةداعتلا ن 4 نك 03

 ةيدنالا

 سفن لك ىف وهو ها نع ا

١ ٠ 

 ى رىلع نعو + ريخ ساسلاىا لئن اباوج هلاق هلعنسحو هرعلاط ناىبوط

 باس>حالبالفط هنومنم ريخ هيرفرعو ربك نا دعب ناسثالا توم هنع ىلاعتهللا

 ن 4# راجنع © قهبلاو دا « قهدح 8 ىطلانع ىوانملاف ةرخآآلا ىف
 لاق * توملا اونعال سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا ل وسر لاق لاق هنا © هللادبع

 دئاوذلا لي زجنم ةايلعا ىلع بتريامةلازانم هيف امل مرح وا كالذ هركيف ىوانملا

 || ”ريهاجج نءنا من اضيالاق مثدنم .ظعا سما ىاف ناميالا رارقساالا نكي مولودئاوءلا ليلج و
 لبق ناف + صاوملاا ماقال كلذو ةيسدقالا ةيهلالا ةرضالاىلا اقود هين فلسلا

 ال0 11 ىلا ةيكح وده كاذانلق «ىقلا ىعماف ىنقلاب دنزتال ةردقم لاحآلا
 ددكل [ر5( سانلا ىلا رانا مظعت» ثال١ ناك بهونع ءايحالا فو « هل ةدئافال
 فمن هتبادماجب ذخاف هيلع مالسلادريملوسفةث هلا ثرلجر ءاج همدخعم هناهذ

 مال ىلعهرهقذنآآلاال لاقف لوزنلاتةو ىلاربصا لاقنةجاح كيلاىل لف عفدن

 ارا 0 د ىلا تلمانا لاق هسأر هيلا داق رس لاقف :اهركذا كلما لاقق: هتاد
 هللاواللاة,هعدواو ىتجاح ىضقاو ىله!ىلا عجراىتح ىنعدلاةن هناسل برطضاو
 مالسلاد رف مفانمؤم ادبع قلف ىضم مث هحور ض,ةفادءاذلدلو وكلعا ةيؤر ثالسيل

 هتييغ تلاط نم الهاو ابح ملاقف توااكالمانا ارس هللاقو ةجاح كنلاىلنا لاقف

 اا11 1 فا لاقن كنم ءاقلاذأ ءؤاقل ىلا حا تئاخنضرالا ف ناك ام هللا وف ىلع
 تيْدلاح ىا ىلع ريخاف لاق ىلاعتهللاءاقأ نم ربك ا ةجاح ىلاَم لاقذ اهأ تج

 ضفاف نيتعكر ىلصاو اضوا ىنعدلاق كاذب ترما ممن ل لاق كالذىلع ردقت لهلاق

 ناوكسف محفب ليق «علطلالوه نافإ# دجاسوهو هحور ضرةف دجاساناو جور

 ةرخآآلا ما ىلعاجب علطي هلال ةءايقلاوا ربقلاواتوملا عالطالا ل رسكفوا حتفف

 نعو ىتأملا لقو عالطالا عضوم ماللا مع و ءاطلا دد_ثتب حاصلا نع ليقو

 ءايجاالا ىف بعص ,ىوق د ديد ٍِس فرعو رهظ هنطاب ىلع علطا شو انقل

 تيما تارعش نم ةرعش ناول لاق هلا مو هيلع ىلاعت هللا ىبص ىنلا نعل ودكم نع

 تنللا رش لك ىف نال ىلاعت هللا نذاب اوتال-ضزالاو تاوعسلا لها: ىلع تعضو
 ىلع تعضو توما ىلا نم ةرطق نا ول ىوريو تامالا ”ىثب توملا عصالو

 ثع ملام توملا ملا د4 تيلانأ انا ىعازوالا لاقو تباذل اهلك ضرالا لابج

 وهو نمؤلا ىلع ةرخآلاوت ايئدلا ىف لوه عظفا توملا سوا نبا لافو ءربق نم

 مشن تيملا نا ولو رودقلا ىف ىلغو ضدراقةملا, ضرقةو ريشاملاب رسدن نم دما

 لعااضيا ءايحالا فو موني اوذل الو شيعب اوعءفتناام توملا ملاب ايندلا لها ربخاف

 صخغتاال درملا توللاالا با ذعالو لوهالو برك دبعلا ىدلل نيب نكي ملول هلا

 مظعيو ا رات دل يوت كور اشو روف ردك و حف
 ةيدم رسسأا # ةدامسلا نم ناو ف هدد_صب

 6نا)



 هنا ١ ه ١ 1س

 ىلع مدنلاب هيلا عوجرلا ىا # ةبانالا ىلاعت هللا هةزربو دبعلا ربع لوطي نا ف

 نم نسحا دقلو تايقابلا تاملاصلا باستك اوتامءاطلابوا تائيسلا نم هفَّرقا ام

 عوهانلا تانيجا و ضايوالا ل انما ىلاعت هيلا ةعاط لل ةنسفن لذ واح نع عوجرلاب هرسف'

 م
 لاوهالا نم كماماامن الت ولادنع ةجرلا ةكئالملوةئهريسفتىفليق «*نودعوت

 ةبرغلا نمهيلابهذام فال ليقو دعوت تنكىتلا ةناب رشباو تفلخام ىلءنزدتالو

 رشباو لاومالاو براق الاو دالوالا ةقرافم نم نزحت الو ةشحوااو ةدحولاو

 نمؤملا ةفحن لسو هيلع ىلاءثهللا لص هل وةعجري هيلا وممأ ةنجو نا<رو حورب

 هللا نا مو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع ءايحالا ىفو* ةناعرلا نم لقنام ىلع توملا

 هحنر ال هحورب ىنتأف نالفىلا بهذا توملا كلءاي لاق دبع نعىّضر اذا ىلاعت ,

 ةئامسول هعمو توملا كلم لزف هبحا ثيح هلدجوف هنولب دق هلع نم ىبسح

 ةراشب ىو. ةراشدب هرشدب دحاو لك نارفعزلا لوصاو نابضق مهعم ةكئالملا نم

 هيلع سيابا رظذ اذاف ناحيرلا مهعم هحور حورخلا نيفص ةكئالمل موشو هبحاص

 انديساي ثالام هدونجهل لوقيف ىوارلا لاق خرمص مث هسار ىلع هدب عضو ةنعالا

 اندهجدق اولاق اذه نع متك نبا ةماركلا نم دبعلا اذه ىطعاام نورئاما لوقف

 بولطملاليقناف + هللاءاقلالا نمؤال ةحارال نسملا هلةاموه اذه اموصعم ناكفدب

 لاش نا ثيدللا لصاح انلق + هيلع لدءال ثيدحلاو ةايللا لوط ةدارا ثيدملا نه

 لوط ةداراوا قكاتلظ لطاب مدقلاو ةبانالاب دابلا كوطوا توما 00١ ١
 تاءاطلا عطاق توما نالف مدقملا نالطب اما ةداعسلا نم ىا ىقح ةبانالاب رمعلا

 مالا لب نم عطاقتوملا جنيف د دش ما علطملا لوهو علطملالوه لبنزم تاءاطلاو

 نيعوهف داربال تؤملاف ىنعالو داربال ديد ما لب نم مطاق لكو لوقن مث ؟ديدشلا

 نالطبةوق ىف اوال هلوقوةيثثلا ىريكلاوه ةرخآىلا لوه ناف هلوقف نالطبلا

 هجو كيلعف سايقلا لصال ةصتنلا ةوقىف هرخآ ىلا ةداعسلا نه نا هلوقو مدقملا

 نب ورع نع ىناسنلا *# سو اضيا ىنخ هلاف بواطماىلع لوالا ثيدحلا ةلالد

 ىلوالا دعب نونلا نوكسو هيناثلا ةلم#لاو ةدحوملاو ةلمهملا محن! لبق © ةسياع

 نملوشب مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تمم لاقدنا هنع ىلاعت هللاىطرو»

 مالسالا نوكي ناب «مالسالا ىف ةدحاووا ةريقح «ةبيشو# هرعش ضيبا باش

 ««ةمايقلا موي هب 'ىضتسي ايظع عكا رون هلؤف ةرعثلاثللت # تناك © هتبيشل افرظ

 ىناسشللا تالظىف هيديزببا سيو ةبحاض هب ىدتهي ارون هن بيشلا ردك |

 نيك ب ل اا ميول دعل] تاك نكي ناو بيشلاو ةنلا هلخدننا
 هرعشت قلظم :نءاتدشلا تن هركف * هيعس ةلزنن لوس هللا نم فو وأ دا

 ( ديعلارع لوطي نا )

 هللا هةزوريو ) نمؤملا

 هيلع هنم الضف ( ىلاعت

 عوجرلا ىا  ةباثالا )
 هوس اهب لدعم هحباا

 جرخاو*هتيصعمو هونذ

 هلوش هلزوم رملا ىتاسنلا

 (ةثياعنب ور عنع 2(سر)
 ةد>حوملاو ةل_ههلا 2

 نذل نو لان وكسوهتلثملاو

 ىلاءت هللاىط رز ىلو الا

 لودر تععم لاق هنا هنع

 هيلع ىلاعت هللا لص هللا

 (باش نم لوش م-و
 ةبيث ) هرعش ضدا ىا

 هنوكللة< مال الا ىف

 را لعام كلا

 (تناك ) ةبيذل ةفص

 4« ارون هل) ةبي_شلا ىا

 ©« ةمائقلامون ) ه'ئضي

 مالمالا ف نسل لضت ديف
 ديلا لاق ءاح الا فرك دو

 ىيس 7لغ تنل 1" نلاعت

 نينامأا ءانبا بذغاال نإ
 سو هيلع هللا لص لاقو *

 هجو ىلا ىلاعت هللارظنب

 اكو ممذلا

 ّقدو كن-ربك لوشبو
 كاان[ فرو :كاترطع
 داكو ثال-حا بّرقاو

 اما ىد:عاب ىلا كلهودق

 ن4 ى ميسا اناو قاما

 هياعهدلا ىورو + كييش

 رانلا نك هدوّقم أوبتلف هرسأ ىلع هريخ باغي مو نبءبرالا ز واح ن» مالسلا



 (ديبع نع)(د)هلومب هلزومرملا دوادوناّجرخاو * ملفبال هج وى اب لاقوههحو يلعددي ناطيشلا محم ةياورففو *

 ةوجوكلوةىف هوجاىف اهلق ةزهث واولاتبلق جاولصالاو ةدودهلا ةزمهكلاب( جاهلا لوس رنا دلاخ نب )دبع رغصم

 5 (نيلج رنيب ) ةيشاللا فاك ىوقتلاو 2 ه٠ ة- ربلا ىلع نواعتلا لجال هيأ دوه ةوخالا ماللا هلع دقعىا

 ءانبلاب( لتقف ) امهعسا ىلع

 ىا (اهثدحا) لوعفلل

 تامو ) هللا ليإس ىف

 | اهريغي ملام هلوق ةدايز رخآ ثيدح ىفاك اهريبغت هركي اضياو ضارغالا ضعبىف

 أ خيشأا هجورلا ىلاعت هلارطنمالسلا هيلعلاقو نيناغلاءانبا بذعاالاا ىسفن لع أ يرو واتا ىاعرمتاا
 ٠ داو كلك[ كرد كدلح قرو كرلظع 2 كنس ربك لوقبو اع كد اك هنو لزالاىا

 ا هيلع هنع اضيأ ىدرو كنيد نم ىحسا اناو ىحتس اما ىدبعاي ىلا كمودق نم (اهوحتوا) عوج

 1 6 دوي رانلا نم هدعقم اوبثلف هرث ىلع هريخ بلغي ملو نيعبرا زواحنم مالسلا ىا(هيلعانيلصت) ددعلا

 ْ ٍجاوةلض ادملاب # لآ هللالوسرنا دلاخ نب # دبع رغصم « ديبعنع دوادونا أ[ لاقف ) ارخآ قوتللا

 ١ فيرشلا هبأد وه أك ةوخ الا دقع ىا هوجو ىف هوجا ىف ايةزمه واولا تلق [إ هيلءىلاعتدللا لص هللا ل وسر
 نم ملسو هيلع ىلاعت هللا بص هنع ىور أ" ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتل ١ لحال ىاةيماهفتس'(ماقامإسو

 نيلج ريب 88ةناعا ركذ ناوهرك ذىسن نا املاص اليلخ هقزر اريخ هب هللادارا || ةالصااىف مئاق 'ىئث ىا
 #« ةعمجم دعب 9 هفنا فتح 6 رخ آلاتامو هللاليبسىف اديهش هامهدحا لتقف || (4لان وعد اولاقف) هيلع
 ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر 000 آ ف 0 انيلصفاه ا راو 3 9 0 نم بولطملا نال
 ا 6 1 اذلوتللا ءامدلا ةزانطلا

 كاراتكلا مك كر كف
 ١ صخ م لكلا ١ لوو نوت زرع انتم 0 1 قالا هيلع 0 5

 ا 7 6 انلقو ) طقن عبرالا
 اهحراخ ى لب ةالصلاف سيا كلذوا تملا لاهل بساملان م ءاشياع ءامدلاب ا

 12 أ ١ ميد ا تارك هنا
 ْ نيرغلا رم | لوط ةدئاشب مال_ءالا وه ماهفتسالا ن 4 دا رذ نوك 0 6 هل رفغا مهللا) هلانوعق

 ْ 0 2 مهلوق هعاقساب وأ هتسارفب مالسلا هيلع هعمل حاصلا لمعلا لوختلا م ع

 .هتنلرعىف اديهش تام ىذلا هيحاصب هقللاو هلرفغا ىهلا © ان و يرانا معا ناك لك ءامدلاو مل

 دعب هموصو هنالض دعب هبالص ناف [سوهيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر لاقف ِك (هبحاصب هقلا و )ما ناك

 0 - ةبعش كش » هلبق قىوتلملاديهشال دجوتملو عوبسالا كلل ذى هلةلصاحلا * مهيماوص 36 :ب ريف هاةحالهريص ىا

 هموص ف ِِ ثيدحلاىف نيئم ٌؤااريما تلزم لواوه 0 ثيدلا اذه ةاوردد>ا لافت هلا ليد لك هوك

 | دحاورودص ىف نع ىناثاااذه هلدب لاقوا دلك كاك لاق له ىنعي » هلعدعب هلعو هللا ىلص هللا ل وسرلاقف )

 | نه نيو الوا تامنم نيب * امهنيبناف #3 امهنيعتىف هكشاماو اعطق هلم و زمام“ هنالص نافل - مو هيلع ىلاعت

 9 حدب فيكف فرشلاو ةعفرلاىف # ضرالاو ءا_-لانيبام ف ايناث تام || دعب هموصو هنالص دعب

 لامعالاة كل مرصق نم لضفا ليلق لقابولو رمثلالوطنا ىلع ثيدحلا لدفقامحلالاب || < هين 0
 ا ١ اعاونانهاضيا ديهثاياث تيملاوا ديهشلالضف مامتدورو لبقاما اذه ةملاصلا 5 7 : ا

 | مالسلاو ةالصلاهيلع هيف عام كلذ ةصاخنموا ايمكح اديهش ن 5| 0
 هاه 8 | ص

 | .ىنءللاةرتاوتملا ثيداحالاو تاب ل نمةحرصلا صوصنافلاغالاوهريغنود كلذ 0 : 4 ند

 1 لوح كرولا ني 0 ةيعش

 74 (ببسو) لوالات ملا نيب ىأ «امهنييناف هلعدمب هلعودم وص ىف رب ثيدحلا ف نيهؤملا ريهاسقان لاو هناور

 لمالا ريسفت نم غرفاملمث * مام ةمأمسج ة ةزيتص اهنهننبامة فاس نا ثيدحلا ىف ءاحدقو (ضرالاو ءاعملانيءام) ىتاثلاو

 'لاقذ اهبابسسا ةفرعم دعبالا ملاعتال ضامالاذا هجالع نكل هبيس ناب دارا ةيوبنلا رابخالاب هتيمومذم تايثاو

 112 16 اللا .اظضح دست“

 ادي 2 نشر © شح اا لا



 ورخآلاو نولوالا زم ديدشلا لكشملا ءادلا وهىذلا «ايندلا بح لمالاببسو
 رادزع ىفاحتلا بجوب توملا رك ذ ناف * توملا برق نع ةلفغلاو # هلاودنع

 كام#'الا ىلا اوعدت توملانع ةلفغلاو ةرخآلل دادعتسالا ىضاسقت و رورغلا

 ةيفاعلا 6 ةععلار وه لطابلا عملعأا رورغلا نه ## رارغالاو #9 ايندلا تاوهشىف

 ةلازاؤه لمالاءاود 6 ءجالعو# بيشلا دضف ةثادللا«بابشلاو## ندبلا ةوقو

 ناف هسفن لوزرال ادوجوم *ىثلا بيس مادام هناف ةروكذملا ةثالثلا © هنايسا

 ىاوبلااماوىلاعت هللاءاشنا 'ىدكسف ايندلا بحاماوف رثؤملا:افتاب وهامتا رثالا ءافتنا

 4 ةلفغ# نبح ىلع أد 4 ةتغب هيمو هيرقو توملارك ذىلع ةموادملابف
 ه6 هعنعال بابشلا وفاهماودو يدع ناووو بيشلاو ضرملاك نيعمتقو هلسياذا

 دهاشملا مذا # خو يشلا توم نهدكا تابشلا "تامل ف توملا عنعال امهم لكما

 بابشنم صوص# تقوو هلرسياف دحاو مش تونا ىلاباشوىضاكلا تودتبلا

 لولا نكلو رك ذامليصفتدءبءايحالا فلاق +عب روءاتشو فيص نمو ةلوهكو بيشو
 ناظيف توملا ريدقتنع ةلفعلاىلاو لمالا لوطولا هاوعد ايندلابحو رومالاءذج

 ةرمهسفنهفلأي لو ريغلا ىف كلذ ر ركتادت زانج عيشتنا ردقسالو زئانملا عيشي هلا اهنا

 رك انايبصلا تومنااك 8هلوقليصفتكالذو ىرخا عشبالف ةرم عفو ناف ةدحاو

 هيلع هللا ىلص هتظمإ الع اتي ناءاصصالا و بابشلا ىلءف بابشلا و ءاحصالا امه وم نم

 لبق كانغو كمق» لبق كتدصو كمره لبق كبايش سه لبق اسهن منتغا لسو

 لبةاسهت متغا هحرشىف ىوانملالات«كنوهلبق كنايحو الغش لبق كغارفو كرقف

 ةعاطلا مثتغا كمرهلبق كبابش ءايشاذسج لوصح لبق ءايشا ةسجن لعقا سه

 كتعصو هللا بنج ىف تطرئاعىلع مدن كيلع كلا: رع مو<*ىلو كتردق لاح

 لبق كانغو دازالب داعملا مدقتف ضرك عنام عنمب دقن حدعلا لاح مناغا كقق-ىلق

 مناغا كرَقف

 منتغا كاغشلبق كغارفو رش
 هلما هتافو هلع عطقنا تام نمناف كتومدمب هعش قلتام منتغا كتوم لبق كنامحو

 هللا ىلا نيرتاسسلا لزانم نه لزن. اينألا مالسالا ةجح لاق د هيبنل ## همدن قحو

 سعامظتني ملامو هرفس مي بكرملاو لزئلا ريب دنع لهذنهو بكرم ندبلاو ىلاعت

 ىهتا كوا_لاوه ىذلا ىلاعت هللا ىلا عاطقنالاو لتبتلا سما منال ال نافل

 06 نين ع ميدعلا ه6 هدعإ إلف هلوم علو ود , ىذلا# ضيرملا قموتوع ب

 نءةبوالا رخؤيو ةينابرلا تابرقلا صانتقا فوستيو هتك! رغب نا 7: وبما

 امدلاىف | ريقذ ريصتف ك رقفت ةجاح ضو ليق كالام لوضفب قدصالا

 ةءايقلا لا وهاب كالغش لبق رادلاهذهىف كغارف

 نءهوهءاض ماوئامتاومالا لكسيلو اباشت ومب نع ريتعيل و ةيلاملاا ةمزالا ىف هفراقام
 لوبقلا وناءذالاهج وىلء #دروام عامتسا## ىوقالانم ضعباذهذ «هجالع ىوفا
 اههرك ذىف دروامضعبل انا فنصملالاقف لءالالوطمذو توملاركذ حدمىف#
 نيل دك يدا ف ا 14

 ذمكلاب رارغالا) ثلاثلا( وتوم لاب رف نع ةلفغلا) قناثلا هت[ ١6 زؤ- (واي'دلابح )لو الا ةثالث (لمالابسوألا

 نادعم ناذالا «بابثلاو

 ممالك لع [توناركذ
 ىا (هجالعو) بيبالا
 © هنابسا ةلازا ) لمالا

 1 )  ةررك ذلا
 هللا ءاس نأ

 هتلازا جالع ( ىلاعت
 ىذلا لحاعلا ظاحا وه

 دا 1 ار وه

 ىهو ©( قاوبلااماو )

 تومل برق نع ةلفغلا

 بتا.ثلاوةكتاايرارتغالاو

 رك ذ ىلع ةموادا ايف)

 هبرق رك ذ 6و توملا
 ©6ةلفغ ىلع ةتغب هئيحمو

 ربقلاو ةتغب ىتأيت وملا لاق

 ىف اي لمعلا قودنص
 ةصعأا ناو ) بهاوملا

 لكوا (هعنعال بابشلاو

 تايشلا كوم ليلا امهم
 (خويشلا تومنهرك |

 تومنا[ك )ةنباعملا ليلدب

 امه« وم نم ريك اناييصلا

 تايشلاوءاهكعالات ومىا

 قببو توم بحت نءكور)
 دعب ىأا ( هدعب ضيرألا

 (نينس ) عحتلا كلذ
 دعد ضرما 0 لاق

 كثال-هبو افاعيو لالتعا

 اطقلا داضي و داوعلا
 كالهيوكلهدءباهلس ومعي و
 بهاوملا ىف م” دايصلا

 ىا(هجالعىوقانمو)
 ةايعلل نوكار| جالع

 حدم ىف دروام عاما

 يي ان'دلا

 لاقف افا امي اهضمب ف:صملا ركذدق وامه ركذ نء ىئغناهت رهشو )» 0 "6 ةقب رب 2( («(لءالالوط مدو توملا ركذلا



 لاق هنا هنعىلاعتهللاىذرسنانع) 6ايند) هلوش هلزومرااا.ثدلاى با نبا جرخا + ةجحرث هذه (تولاركذحدم)

 : | ((بونذلا) 'رهطيو ق رع ىا 6ص“ هناف توم اركذ نم نونمؤاااهبا ا ورثك ا و هيلع ىلعتدللا ىله هللا ل وسرلاق

 اوهو (ايدلايف دهزبو) هبوثيام هتصلخ رانلاب بهذلا صحم لاق صيلختلا نيتلمملا داصلاو ءاملاب صرسمتا
 ثكينا توااركذ ةيفيكوناسنالل ءاشبالانا ريغ تنكولعاتملا متنا اهنع لاقتنالاو اهتقرافع عال بيغرلادض

 «جردو هتاوخان هىذ٠نه لاح لءأتيو بازلات تحن ,هراصءومهتوم ر كذتيف هلق اوضءنذلا هنارقاو هلاثماركذ

 ابارتلا احمو ,هلاوءاهنعنغيراو مهلامآ هي[ :١ ظح تعطقنا فيكلاوءالا اوءججولامآلا اوغلب نيذلا هنارقانم
 م

ْ ْ 

 ا

 ١

 تقرتناو ,ههوجو نساحم

 هدعل تلمرأو

 اذه ءادعمربخ وا رك ذب_ءام ىا فوذحم هريخ د تاوألا كاد حدم 2

 هللال وسر لاقلاقهن | هنعىلاعت هللاىذر سنانع# ايندلاىبانبا هيايند و خلا حدم
 نم ظفلالب نيغصلا عماجلاىف «توملازك ذنم اوُركا سو هيلع ىلاعت هللا لص 0

 ىلا رارفلاو ةبانالاومدنلاو فوملااب اهليزي «بونذلا ص هركذىا هنن مهدال وا متبل لذ لعتو
 اهتةرافم راطخال ايدلا نع ضارعالا ىلع ملم 3 اندلاىف دهزيو# لامس رع مه ريغ مخاد
 ديدي لب هلاكلم تسيل ةلجاعلا منلا نم هديىفام لكنا نذوي واهنع لاقتاالا مالعاو 0 تلكاو مهدالتو

 اذه قبامىلع ىنشامراثا رطخىف وهو ءدبعلبريغا ميدخهسفنو ةراعتسمو ةناما مهتانسا باريلاو مهناسل
 همده ىئغلادنع ةرعرك دنت ريؤصلا عماذا ىفامىلع هماع لب ثيداحا اذه ماع سيل هلا هسفنىف رظني مث +«
 لكلئاحو ةذللكمطات تولانال كلذو مكتشبعب مك اضرا رقفلادنع هومركذناو 0 2 و مهلثم
 ةدود# ةاقواو ةدودعم سافنا ءراارعو ةجاح لك عفادو دارم لكعنامو ةينما م 4 نوكيسو

 بيرقلا ءايحالاىفام ىلع توملاركذ ةيفيكو ددملا ىضقنبو ددعلا دفن ىتم ىردال ءادردلاوبا لاقام عذ و مهلثم

 مهنومرك ذتيف هلبق اوضم نيذلا هنارقاو هلاثماركذ ثكينا فنصملا الح ىام ا ]دعنا معنا نما دعتسلا
 دعس نب لهس نعو #*
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 تارلاا# فيك مهلاو-او مهبصانمو ,هروص رك ذتو كاع اق مه رو ريد و 1
 | هنا هنع ىلاعت هللا ىذر

 باعك |نهلجر تاملاق

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا

 نورك ديوهياعنونذبإسو
 7 نمش مه ا باّرلاو مهناسل ا 0 اري ريا, 00 0

 0 ديعتلا ءادردلاوبال ١اًمام مأو* مهو هتيقاع نوكيسو م4 50 لع :افغو مهلثم هنا

 ثكاااش هللا لوك رو داع

 تواارك د ضكب ناك له
 ا ريثك ع دب لهفلاقال اولاق

 غاباملاق الا ولاق ىهشيامم
 نوبهذاا ريثك مكبحاص

 قاريمطلا هاور هيلا

 ء ىكح *نسح دانساب

 ىثاقرلا دب زي نع ىكح امهنع ىل اع هللا ىذر 0000 هريغب ظعتا

 اذنم توملادعب كفء ىلصياذنم ديزباي ك< وهسفنل لوشهنا هنعىلاعت هللا ىضر

 الا كلاهما لوش من توملا دع كنَع كيضر اذنم توالادعب كنع موصل

 دودلاو هشارفىّلاو هتنب ربقلا وهدعوم توم انهو مكسفنا ىلع نار نوكل

 : هيلع ايشغم طقس ىتح ىي مثهلاح نوكيفيك ربك الا عزفلا رظتناذه عمو هسدنا

 أ زو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر عم انكلاقهنا ءاربلا نع 8 هجام نا #* خوي

 ربقلا بارت «# ىزثلا لب ىتح ىف 98 هفرط # ربقلاريفش ىلع سلجف ةزانجىف |

 | 01 توملا دب كنعموصي اذنم توادعب كنعوصب اذنم دزيابكحمو هسفنالوش هللاهحر شاقرلا ديزب
 (االاوةةعوم تولاو ركتابح أي مكن ىلع نوخ ونون وكبتالا سانلااهبالوةبمث توملادعب كير كنعىضرب اذ نم
  ءالج فاك هيلعايشغم طقس ىت>ح ىي مث هلاحن وكي فيكربك الا عزفلا رظتنب اذهعمو هسيادودلاو هثارف ىزااو هتيب

 مسو هيلعىلاعت هللاىلص هللا ل وسر عم انكلاق هنا ءاربلانعإ) (خ) هلوقب هلزوءرملا هجام نبا جرخاو + بولقلا

 ربقلا بارب وهو هعمد نم ( ىزلا لب ىتح ىف ربقلا ) فرط ىا 6 ريف ىلع سلخ ١ لجر ( ةزانج يف
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 ةرصخ قيل اع ةيدوبعلا ىف هروصق داقتعال لب موصعم في هنم ردص تونذل 00 مالسلا هيلع هواك لوفا

 لاقمث) ميلسبلق هلزا م ماعتو مظع ثيحهيف نينذملاب فيكفىلاعت هللاىلا بوتو ىكب تادوجوملا لضفاو'

 ةصلاخلا تادايعلاو تاماطلا نم اورسضحا ىا 4 اودعاف 0 هيف ثيالىا « اذه لد 0 نينم وم نم » ىناوخاان

 هداز هجاوخ ةيشاح ىف م هريغلالعضوملا اذهل ثااداز وةدع -4 ١ ههزهسع اوذا ىنعي صيصخأل مدقتلاو ءايرلا نما

 هسفن ىلع افوخ كالذسياو قوما لاودا نم سدقلا ملاع نع هلىلىامل هلعل هعومد نم

 هلمارتحالا وكل اذف ةلالجلاو ةباهملاوتوربإلاو ةيظعلا نم هفرعامل لب موصعمهلاف
 ىلاعت هدانا ىلع مهل ءارغاوا ىلاعت هفوح قر هد يلعتوا هليصفقت قيس دقو ىلاعت

 لاق مث هنما قلطم لاو ا كلذ بجوامت هيف ىأرامل تيملا كلذل اقفشتو اجرتوا

 اورض“او اوأيهت#اودع فه توملاىا ه# اذه لثا ىناوخااي !سو هيلع ىلاعتدللا ىلص

 ءايحالا ف بيهملا عضوملا اذهلثملا دازو ةدعا وذا ىنعي تابرقلاو تاعاطلا نه

 سيللاق ىندز لاقت ومن ةفيلختنا لاقف ىنظع ءالعلا ضعبل زيزعلا دبعنب رلاق*

 حونب ربقلا لاقيو «رع ىف كتون كّتاحدةو توملا قاذالا مدآ ىلادحا كئابآ نهب

 اولجاف بارتلا تيبانا ليالا ةالصب ىنوروةةلظااتيبانا لوب تاره عبس موب لك

 تيبانانيعلا عومد وهو قايزتلا اواجاف ىعافالا تيبانا حلاصلا لمعلا وهو شارفلا

 ليش تيباناك انغ نم مكسفنال اودوزتف رقفلا تدبانا مكسفتال اودوزتف فرضلا

 ه6 بطب هللا دب عونا هاورليق هللال وسر ده هللا الا هلاال ىلع اورثك اذ ريكو 0

 ىتكلاق مل-و هيلع ىلاعت هللا لص ىننلانا هنع ىلاعت هللاىذررامع نع ىتاربطلا

 ءايشالا ةوعذ ظعولاو تامرحملا نع نهنلاو تاءاطلاب سهالاب «اظعاو توللاب

 ىلاعت هرك ذ نع ةلفغلا هنم ,ظعاو ردا ةيهادلاو ىمتعلا ةييصااوهو فيك

 ىكراربالاديسل وق دعب راذتعا كال لهف ةربع لقاعللو ةدحو هلناو هركفت ةلئو

 نورظن.النيذلا نيلفاغلابءادتقا توملاموجه كئاطبتسانم ىبعسلاما اظعاو توملاب

 نوءجرب مهلها ىلاالوةيصوتنوءيطتبالفن ومص رهو ,هذخأت ةدحاو ةدعضالا

 نوريتعياؤ ةنمالوسر تبدشلا مهتأيو نورجح زسالف تواملانم اريذن ضرملا مهتأف

 ايندلا ىف مهنا نونظرا ناو نيدسل هاوثاك الالوةر 5 مهين أيام دابعلا ىلع ةرسحايف

 قوما نوبس<ما نوءجرإل هيلا مهنا نورقلان« ىهلبق انكلها كاورب ملانودلاخ

 مهد انام نكل نورد انيدل عيجج ا لكنا الك نودوعي هذ مدد اورفاس

 ةثبلا هيطعبىلاعت هللاناو مهتشيعم مهنط انت نمو ىلاعت هللا مسقت قازرالا ناب

 لزانم نمثالزئملوا هاف

 اف ملص ناف ةرخآلا

 هدضف الاو ملصا| هدعل

 حوني ربقلا)ا ىورو +

 لودبّت ام عيسموب لك
 قورود دلل تقانا
 بارتلا ترانا ليالا ةالمصب

 تدب انا حلاصلا لمعلا

 قايرتلا اولجاف ىعافالا

 تدنانأ نيعلا عومد وهو

 مكسفنالا ودو رتف قيضلا

 اودوزعف رقفلا تدبانا

 تيبانا مك انغنم ركسفنال

 يىرهظ ىلع اوُركاذ

 هللا ل وسرد هربا الا هلال
 اذك هللاديع وبا هاور *

 جرخاو*«بتكلا ضعبىف

 هلو هلزومرملاىتاربطلا

 ( راع نع ) (بط)
 كيدح تئاآف ةليهملا محفب

 ردات نت ءار. هرخآ ملا

 ةنغ .ىلابت هللاىضر)

 ( تولاب ىك لاق لسو
 لعافلاىف ةادب نه ءايلا

 0 ا ا ل ل ا ل ا ل ا ا سس سم سس سس سل

 رودلاىف مويلاف ةرخآلا ملاعىف ماظانالاو ايندلا نع ج ورا نم طظعولا جم.انن ىلع هتلالد ةوقلكالذو زييع (اظعاو)

 ةمءقلا بس قزرلاو ردةوءاضقن ”ىثلكناناسذالا ظقىفلزانلا(نيقبلابئكو) ظءولاذ < اذهو روبقلا ىفادغو
 قوادقف ىلاعت هللاءاضقل نوكسلاب دبعلا قزر اذاف ردصلاق دراوا!نالودح دنع سفنلا ن وكس هنال (ىنغ) ةيهلالا

 توملا ةرارمم ركفتو توملا كالم لكش ركذت نا اظعاو توملا ةيافك ةيفيكو بهاوملا ىف اي ربك الا ءانغلا



 كد>|ىدي نيب ةءصقلاك توملا كل مدي, ىفاهلك ايندلا ناو ضرالا ىف ةرلجمرو ءاشلاو سار توملا كالمنا ىوردقو +

 فاو » بواقلا ءالج ىفاك اهئاذال ضرالاو تاوءكاىل تاوملاو 00 رع عدج جو عض ووأهلا ىورو ”* اهنم 2

 وف سم سنا نع هب ده نب مهارب ا قيرطنم دادغب مسي ران ىف 6 اًضأأناا و رابخالا نويبع باتكى ىس هوطلا لضفلا وا

 000 مالا ةتبابج 1 4 لا ثعب ىذلاد ءأا كعذ اذ 00 نيعب هاوقل 0 لكف 0 ل 0 كالمنا

 هلنذاو نا 1010071111010 1 ...1١

 ضرالاوتاوعنلا مقتل نا

 لتعتل ةذحا و: هففتلو

 توملا كلل« نا ىنغلب و

 هنم عزفب مال_لا هيلع

 عزف نه دشا ةكئدلملا

 ىنغلب و عبسلا نم مك دحا

 اذا نكرعلا تلح نإ
 نه توما اتالكم كره

 ريصي ىتح باذ مهدحا

 عزفلا نم ةرعجملا لثم

 كله نا ىبغلبو + هنم

 تورت لقي ادا نسما

 ةريرحىف اهلعج نمؤملا
 اذاو رفزاكسمو ءاضيب

 اهلعج رفاكلا حور ضبق
 راذثىف ءادوس ةقرحىف

 ميلا نكات قاطو ان نق
 وا بولقلا ءالجوف اك

 دبال نا رورغماب تلعام
 وزب لإ لاصك والا انف
 نو لاوهالا ديدش

 لاق الو ليق همن كعفشإ

 توملا عقد نإ هللا والك

 عفنبال و نونبالو لام كنع

 لمعلا ىوس روبقلا لها
 عع“ نأ ىبوطف رورعملا

 داعيملا فلحال هللاناو اهكزر هللا ىلعالا ض رالا ىف ةباد | نمامو هدعو ىضتقم ىلع

 نكسا. نم ىنغلا ق> وغلا صاومللالاق ىندلاف فاكاذه ةلاحمال هدعورحتملب
 ثملا نمكت» ريللا اذه متىضرماياطع نمو الكوت هتفرعم نمو انيس هانغنم هبلق

 ليجالاو ةاروتلا ىلازغلا لاق +لحضلاو للملا هيلع تّساطت ماوهو دهزلا ىلع

 الا لزئاام لزنم باتك لكو مهارإ فدوصو ىسوم فهو ناقرفلاو روبزلاو

 ةرخ ًآلاوايندلاف اكولءاوتونا ,هنمدارملاو دلخملامتادلا كلملا ىلا قايللا ةوعدل
 هيف ءانفال ءاّه كردهنم برقلابف ةرخآلا اماو ةعانقلاو دهزلابف ايندلإ تالءاما

 ميعأو ناترمض ااههذا ىردالا :كالم مهيلع توفيل ايندلا كالهىلا وعدب ناط.شلاو

 هنوهش دبعلا كري نا دهزلا ىنعمو اهتعز انمو اهردكل اضيا هل سيال ايدلا

 رئاسوهجرفو هنطبل ادبعريصي ةوهشلا ءاليتءابو ارحدبعلا ريصي كلذيو هبضغو

 رارتغامظعا اف ديرب ثيحىلا ةوهشاا ماما هرحي ةيهلاك ارخ-» نوكيف هضارغا

 ايدلا ىف اسوكعمالا نوكي له هلثمو اكولمت ريصي كلملا لانها نظاذا ناسنالا

 فيك لاق ةجاح له داهزلا ضعبل كولملا ضعبلاق اذهلو ةرخآلاىف اسوكتمو

 ىدبع وهف  هدبع تنانهلاق فيك لاق كلكلم نم مظعا ىكلمو ةجاح كنم بلطا

 ىدبعدبع تناكلذ لثم ضعب لاقو ىدبع ىهف اهتكلم اناو كتوهش دبع تنا

 آر ررلاب نوع ودم لاف ةرخآلا كلم ىلا 0 وهوايندلاف كالملاوه اذهف

 اف قانك هرج لاو انذلا

 فورءموهوك وريم ىقيكلاو ىنطقرادلا نعو +ىالعلا دنع عطقنم فييارعو ىردتملاو

 لملاو هتاورزوجىوقو عدي تهلنا ثيدلحا لوقا *ضايعنب ليضفلا لوق نم

 ىفابغ موا دلا ىف اده نم توملاب وك ثيدحاح در ودق و*+س ايقلاذشا أظه دنع اه“ هي

 هللاىضر ةريره ىلا نع 8 نابحنا #بحو## امهيياعم برقىف كالو 5-0

 ىاذمتملاب # مذاهركذ اورثكا سو هيلع ىلاعتهّنلا لص هللا ل وس رلاق لاق هنا هنع ىل اعت

 مكن وكر عطقنيف مكناذل هركذب اوصغنىا ىلازغلا لاق # توملا ىنعي تاذالا قه عطاق

 ىروصلاالقيقللا ءركذناف ظعاوملاو ىرك ذلاغلبا اذه اولاقهتلاىلا اوبلقتتفاهيلا

 قارعلا هفعض ثيدحلا اذهاضيا هيف لاق مث *ريدقلا ض

 0 كاب رافلا رب دك لرلا "سوقنا نكل لام الل ف انو. قامالل عنامو ةذالا لب نم |

ٌ 
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 , «(جات» ةريرهىب نعل(بح )هلوش هلزوهراانابح نبا جرخاو +ىوهلا نع سفنلاىهن وىعواام ققح و ىىوو

 و  ىلاعتدتلا ىلص هللا ل وس رلاة لاق هنا ج را فالتخال هكر هناك وىباحتلا رابةعاب ىذرلوّش ناهةح هنع ( ىلاعت )هللا ىذر

 - ىا (تاذللا) عطاقىا دعما ( مذاهرك 3 !وثك )١ :اراصتخا اطخ ةماثلا لاق فذح ملا ىف اذك ( لسو هيلع

 ريدفل حاودم © توملا ىنعي هلوقو لات هللا ىلع اوباقنف اهيلا مكوكر عطقتب د مكتاذل هركذ اوصقت



 اهساوهريص ىا (هعسوالا) شيعلا نم («ق.يضىف دحا هركذام) تاذالامذاهىا (هنافإهناور ضعب نم تاذللا مذاهل

 هلوق هنمو نيسلاتن) 6 ةعسىف هركذالو)كاذهلرما اوجردنيذلاهناوخا ركذتو هتوم هسفننم برق اذاف ايذع

 اهيلع هتيسامو اهتةرافع هلتلءدنع ةقيضاهريصىا (هيلعاهقيضالا) شاعملا نهةعسوتىالاملانمةعست ؤي لو ىلاعت

 بدغلاب نج- رلاىشخو ىلاعت هلوةت لخديف كيفأا هللا ىذح نيناك ةمممو:لكىف توملارك ذنم مالسلا هيلع لاق

 هبلق هللا ىبحا ةمرمنيرشع مو.لك توملاركذ نمو مهن« نوكيالنا تفخ هرك ذرملنهو * ميرك رجاو ةرفغع هرشثيف

 هللال وس رايت لاقاهنعىلاعتهللاىذر ةشئامنا نيكصانلاةضورىف ركذ ةعرشلا ىف اي هناركس ىا توملاهيلع نوهو

 نب رع ناكو * ىهتا ةرم نيسثع ةلءالاو مودلاىف توملا رك ذنم هه( ١ هال لم- من لاق دحا ءادهشلا عم سثح له

 نووهبو ىنكلا فكيو لهالا لوط درطي توملا ركذف فاشو فاك ت وللا: ةقئاذ
 ىلع ابوتكم دجو ظفاملالاقو *ةينمالا ىبسني ةينما ركذ ءامكملا لاقو بئاضصملا

 ىف تبغرلو كللءا نم وجرئام لوطىف تدهزا كرعنم قيامريسي تيأروارج
 تلزدقول كمدن ادغكاةلياماوكالدجو كصرحنم ترصنقاو العن ةدايزلا

 لاقو+بيبلاكنع فرصناوبيرقلاكنم أريتو كعشحو كلدا كلساو كمدقكب
 ناكو لجو نع هللاىدءنيب فوقولاو توملاركذ مونلاةذل ىنعاعطق نائيش ىميتلا

 نيب نأك نوكييف ةمايقلاو توما نوركاذتيف ءارقفلا عمجي زيزعلا دبع نبرع
 ةبوتلا ليحمت ثالث مركا توملا ركذ ٌرنكا نم فافللا لاقو * ةزانج مهيدبا

 ىخذرلا رو ةبوتلا فيوستث الث بقوع هيسننمو ةدابعلا طاشن وبلقلا ةعانقو

 ٌيسأك دروعصو هتركسو توما رورتماب ينسف ةداسلا ف لاا 5
 بولةالاءزفم تولاب ىنكفهلدعاام ركحنمو هةدصا امدعونم توللايف هثرارمو

 رك ذامهنافإو تاينمالل اعطاقو تاذللل اماذهو تاءاملا اةرفمونويعال ايكبمو
 دالوالاو سفنالا بئاصمو سب>و ضرمو رقفك « قيضىف دحا# توملاىا

 اكلم منان وك مدع رك ذم هئالاما اعساو هريص 8 دعس والا براقالاو لاومالاو
 ةدودعم سافناىرع نالاماو ربصلاب توملادعباع“ رجاللاماوماود اهل سياف لب هل

 ةعسلاىا «اهقيضالا ةعسىفهركذال وه هقيضو هتعسف توافتالف ةعرس تلاز

 نوك هراطخالو اهيلع هتيبذعم لب هتشقانموا هتبساحمو اهتةرافم هلع هيلع

 لئاه رطخ توللاىلازغلالاق +هلمداخ دبع هسفنو هريغل ثالملا و هلا راعتسم هديىفام

 ىلع هرك ذبال هرك ذ نموهيف مهركف ةلقل مظعا هنع سانلا ةلفغو مظع بطخو

 صعب هؤمض نأ وةياورلا هذهمثي دما اذهتاوهشلا لغشب لب غرافب 3 هب رح ىلع

ولا ليوطتىلا جات
و ظافلالا قيوزتو ظع

هلوق عم لوقلااذهنالا
 ةلل لك عمج زيزعلا دبع | سفن لك ىلاعت

 تومان ورك ذتيف ءاهقفلا

 مث ةرخآلاو ةمايقلاو

 مهيد نيب ناك ى تحن وكب
 لوقي ف رطمناكوةزانج

 ىلع ص مند توا ااذهنأ

 اوياطاف يه ميعنلا لها

 لاقو * هيف تومال اوعل

 تيملانا اغلب ىعازوالا

 ثعم ملام توملا ملا دو

 هللا نا ىوربو *ه ريق ند

 هيلع مههاربإال لاق ىلاعت

 تدحو ف مالا

 روفسك لاق ىلي ا خابت وما

 ان وه هتلعج دقفانااما لاقذ

 هللا نا ىورو * كياع

 هاع ىسوأ لاق ىلاعت :

 تدودو فيك مالسلا

 تد_دو لاق تودللا

 نيدح روفصملاك ىدفت

 اك كاد لابطا ىلع توضو توملا ملا نم ةرطق ناول فق نيو »* ريطيف ودالو حرس تومال ىلغملا ىلع

 توااثاله لكَ الياخ مهارإ هللاذاامالاق امهنع ىلا عة ىذر سابعنااو دوعسمن انع ىورو * بطاح ج رس

 سافنا ضربت فيك ىنرا توملا كاما لاقمث هللد+لالاقف هرثبف مهاربا ءاسف هلنذاف كلذ. هلنذأبنا ىلاعت هب :

 بهل هءماسمو هيف نم جر ءاعما هسأرلانت دوسال جرب اذاف رظنامث ضعاف لاقىلبلاق ثالذ قيطناللا راف
 قايملوا توملاكالماب لاقف ىلوالا ةروصلا ف توللاثالم لو# دقو قافامث ماللا هيلع مهاربا نع :ئدنف زال

 تفتلا مث ص عاف ض عا لاق نينم ؤااحاورا بقت فنك قرا لاق مث ىفكل كيروصالا نزالاو ءالبلا نه رئاك

 هوم دنع نهؤملا رياوا توما كالماب لاقو ضم بادى اه ر مهبيطاو اه>و سانلا نسحا باش لج رب وه اذ



 ةصلاىف ىناربطلاو ايندلاىبا ناجرخاو +رودصل' حرس ىف اذكهيفكي ناكل هذهكتروصالا ةفاركلاو نبءلا رق نم

 للاعت هللا ىلص ىلا تدنا لاق )باطلا نب (اههنع ىلاعتهللا ىذ رر عنب | )هللادبع(نع)6 صا اندإل هلو اهكرومرال

 :رشاعلا ةنرااىف هعوقو رايتعابلب اًةلطمال نكل ةرسثعلا نم

 لعىف ف _عامىلع همن رماكلتىف عقاولا درفلا هنم دارملاناك هذخام ىلا فيضاو .ددعلا نم انخلإ اذا لعافلا مسانال

 ىنلا اًواح نيذلا سانلا نم ةرسثاعلا ةئرملاىف ىنوك لاح هتيناىا ةعبرا عبارو 555 ثلاثو نينا ىناثلثم وحلا

 ْ | سانلا سيك ١نم هللا] وس راب لاقف راصنالا نم ه8 ١ هرم 5- لج رماقف) لاحر ةعسا لعل ىنعل لسا هيلع هلل | ىبص

 اد>اوىا ىنالعاف م (( 2ع قاع سول

 الةعىااسيك هيك اىا

 كش © سانلا مزحاو

 طيض مزالا ةياهلاق

 ن٠ رذمللاو هممهالجرلا

 ا تمزح نه هناوق

 مهرك ١لاق رز تدرس

 ادار (ترما كن

 راص نأ اركذ ,هزركا

 عطقلاو تادلا كح

 دعي باي>الا و لهالا نع

 رك اسعلاو ش ويم اداقنا

 راشعلا وباعصالا سفانو

 تقو ىف توملا هءابت

 هبقرتي مل لوهو هبسدت ل
 اذانعسلا مزكاو

 حلاصلا لمملاب ( توملأ

 الفك هقال_خ كارو

 هلع هللا لص لاكدقو *

 ىيبلاو سنو“ ءاورإطو

 ريذأ نع ناعالا بعشق

 هيف تسملا هيقليامل كلذو ىبطرقلا مامالا لاقو ىبرعلاز: | هنعمك م لعل: رافك توما لاق اعوذ

 | ىب:ةربابج نم الجر نا ىثاقرلاديزب نع ءايحالا فلاقنوكلهي لب

 مسمن زيزعلادبع هديانماىفنال ىهذلاك

 هللا ىذر رع نب اوه هللا دبع # نع  ريغصلا ىف ىتاريط ## صط يان دلا ىلا نب اه«ايند»

 لاح ر#ةرسشع رشاع 9# ىن وكل اح # سو هيلع ىلاعتدللا ىبص ىننلا تيتا لاقامهنع ىلاعت

 سيك ١نم هللالوسراي لاقف © مهنعىلاعت هللا ىذر 6 راصنالا نم لجر ماقول

 | ندح سنا قيرط ىلع هنا عمهريغءاوقنكل

 ا

1 
1 

 ا . مهيأ رةدوج ىا# سانلا مزحاو مهفلا عير نطفلاىا الّوع رهزك ١ »4 نائل

 . مظعا هنال ىرحركشب لب ءاس ردصو هال باتبال # توللاركز ,هرزكا لاق

 نم كلاقتتاو كعرصم ىف مدآنبااي ركفتف ايالبلا عنشاو ايازرلا عشباو بئاصللا

 بلقناذا كعضوم

 ناينبلاىف دهتملا ولاملا عماجايف كداهم نم 0 0 0 0

 ل لمأتلو هين رب مل

 مهدالوا متيلالذ لعثو ,هؤاسن مهدعب تلمراو مهؤازجا روبقلاف تقرفنو
 تبع هيف به ذ نم حوا هيفنيم الغلل ىذلا زنكلا ليق ,هدالت و مهفب رط مهريغ مسقو

 .ادادعتسا مهزركاو # كضي فيك رانلاب نبا نمو حرفب فيك توملاب نقيا نأ
 لك ىف مهنم مذلا ءاربتساوقملاو قلخلانم هيلع ةبجاولا قوقملا» ءاغباب « تولل

 #« سايك الاكئاوا# ىلاعتهللاهنع ىذربامقفو ىلع دين العلا ورمسلا نيسحتو 1

 |١] |ميعتلاىلا لوصولل نورسب لب نونزحالو توملامودقب نوأبعيال تولل ميه
 نومدنبو نورس اودعتسمل نيذلا قمجلااما و نيه-لا نم نم صالللو مهقملا

 هتولخ دنع لّ دارس

 ةسنم اهب رفبك الا اهقوف اف ةكود ىذا ةيييصم [سم نم أم مس و هيلع هللا ىلص 000 هليخلاو 00 1

 ,ال مالسلا هيلع لاقو * رودصلا ح سش ىف اك فيسلاب هب رمض ةئامث الث نم كسا | هنا ركش نم عرك هر

 'خالاكل رسهو قيقرلاو بحاصلا كناخو قرضلاىلا ةعسلا نم

 | نم نيكسماي ربتعاف بارتلل كم-جو بارا

 أ سفائو رك اسعلاو شويملاداقنادمباب>الاو لا عطقناو با 0

 | لوهودب_ت<مل تقوىف تول ءاجف راخذلاو لاومالاعججو راشعلاو باعصالا

  اوغلب نيذلا هنالخو ه.راقانم جردو هناوخان ٠ ىضم نم

 مههوجو نساحم بارتلاايو مهلاوما مهنع نغت ملو مهلامآ تعطقنا فيك لامآلا

 ا

 ا

 : «(ءرادف)

 | ركذ هريصم رانلاو هباذع رقلاو رفاكلا ةنج ايندلانا رذابااب هريصم ةناو هنم اريقلا و نم ؤملا نع“ اندلانار رذابااب

 ده ىلع كئاواىف هلثم مهناشولع ىلع اهدا هن ءاح «(كئاوا) لاقف هليقام مالسلا هيلع دك مْ رودصلاح رش ىف
8 

 دف هلاش اذه نم عرششلاف سيك الا نا لعف لقعلاو ةسايكلا ىف نواءاكلا ىا 6 سايك الا ١ لمأتف 6
: 5 
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 تنانمالئاق ايضغم هيلا ماقف هتب بابنه صخمت هيلع لخد هلهاضءب هرادف

 نذأتساالو بالا ىند عنمالىذلاف انااماو رادلابر رادلا ىنلخدالاق كلخدا نمو

 ناطيشالو دينعرابج لكم صاختبالو طاست» لك ةلوصنم فاخاالو كولملا ىلَع

 ادهع ثدحاىتح لهمالاقف مالاق توملاثال» تنا اذا اللذتم اناخ لاقف ديم

 نبالاق ليبسنم نيخأتىلا سيلف ك-سافنا تضقناو كندم تعطقنا تاهيه لاق

 اااصالع مدقامىناف لاق هتدههىذلا كتيبىلاو هتمدق ىذلا كل عىلا لاقىف بهذن

 خاراص نيف هلهاف بحور ضيق م ىواشلا ةعارت نطل كو نان 2 , دهبامو
 عج الجر نا اضيا 8 00 ثاولا دعست ملنم ةرسسملل ىرخا ةصق اضياو كابو

 د[ ىف لاق هريرس ىلع ساجو ارمصق ىنبو االاوفا

 ناقلخ هيلع لج رةئك.هىف 10 كال« هيلع لبقاىتح همالكنم غرشب ّ كيفكيأم

 تثوف نيظع ةدشو ةعثح ريغب بابلا عرقف نبك اسللاهبشي ةالحم هقنعىفو ب' ثا

 هوربخاف جر الكلثمىلاو اولاق كالوم ىلا اوعدا لاقف كناشام نيلئاقناذمنلا هلا

 هيلا بثوف لوالانمدشا بابلاعرقف بابلانم متددرو مبرضاله لاقف كلذن .

 لذلا مهالوم ىلع عقووبءرلا مييلع قلاف توملاثالم ىنا هوربخا لاقف سرحإ
 اا را لاقف هيلع لخدف اندحا ذخأتله انيل الوق هل اواوق لاقف عشنلاو

 ىبرةدابع نع ىنتلغش هللاكنعالاقو هلامرمضحاف كسفن جرخاملام جراح تسلاناو

 نيطالسلا ىلع لخدن 0 لاملا هللا قطناف ىب رل ىلكانا ىنتعنمو'

 نيقتملان ودرب مهوىب كولملا سا ساجن و ىبتام مندل ركتتاو نيقثملان ودرب مد
 هحور ضبقمث كتعفن 0 ىناةفناولو كنم عنتما الف رشلا ليبسىف ىئقفداو'

 رورغلارادزع ىفاختلا بجو ايندلاف توملا ركذنال © ايئدلا فرمشب اوبهذ 9

 ةليسوهنوكب نوكي اما ايندلاف شذا ةملاصلالاممالاب ةرخ" ًاللدادعتسالا ىطاقت وإ

 مئاملاو سنالاو نجاوةضفو بهذ مهاردللا ورجلا ايثدلا ىف هللاءايلوا ناو ة رخلل
 ادحانوءابمالو هللاءاشامالانوؤاشبال مهنالنءاكوه والاأ يش نوؤاشبال نورك“ مهل

 راشعا رشعب ايندلا ل ولمنءاو هللان ود ند هلك م هد وهللاالا نوءدالو احلا نم

 دقو ندياعلا جاه مىفاك مظع فوخو م ا لذاو لقا ه لب ةبئرلاهذه ,

 # ةرخ 0 كاكلم نم مظعاىعلمو ىدق نع حنا كال :هعاتازو درعا

 تاماقملا مر 5و تناماراللا عقارو باوثلاليزجو ةنأملا نسح نم ىلاعت هللادع وام ظ

 اكلمو اهعن تا تيًأراذا و + ىلاعت هللالاق ريبكلاثالملا ةضرىلا تاقبطلاولعو أ
 ناكوللب الكد.اعلا ةدابعب و ايندلا كالم ثلا اذه ةبسن لصفامدعب ىلا زغلالاق * اريك

 هلك كلذ لذبف ايندلا عمك ارماتفلافلاو حاورافلا ف لاو سلال
 نمنيكسملااهيا هبذتف ايظعافغناك هذعب رفظنألو اليلق ناكل زب زءلابولطملا اذهىف
 هيلطتال ناو لمه للقب ريعلا لءلق ىفكالملا اذهل ثم ىلاعت هللا ىطعادقل نيلفاغلا ةمون

 كثال كيهدلا كلك 9 نيس ى

 فصولا نع 512

 هللوالا مازل:سال ىناثلا

 لاقن ,هلاح نايدب فذ اةسامن

 (ايندلا فرش اوبهذ)

 ةعاسلا نورد هذ

 ىورف + اهف دهزلاو
 لب فيعض ا ىليقعلا

 فرش عوضوم لق
 هنع و ل.الابهتالص نمؤملا
 سانلاىدباىفاعمؤانغتسا

 ةماركو ) بهاولاى اك

 ه.ىوقتلا مايقا(ةرخآلا

 نا ىلاعت هللا لاق دقو

 مكمرك ١

 ةقيقد ثاححمنا انهه قبل

 مكيف ١ هللادنع

 نم دبال ةقيع قاقحو

 اولاق مهنا ىهو اهركذ

 خورلا لاوزب توما
 هيف راشي ىذلا ىناو-جا
 راخااوهوناسنالامتاهبلا

 نمر تع , ىدلا بطلا
 نم ندبلا عيج ىلا بلقلا

 ضيفيف قورعلافيواي
 نيعلا ىلع

 نكد ثكالذ ريغ و نذالاو

 نيل ون ايف

 ضيف «ىرقلا نايس

 ىلع رون جارسلا ند

 هيوكلو ترلا نا

 دنع ةع2ألادتعا را

 لتخا اذا ِ ملا لادتعا
 رم جاز نما



 ضورعوا ءادغ عاطقناو ا

 لطب اي لطب لتفلاك فآ

 جارسسلا نم ضئافلارونلا

 5 نأ هناا ك1

 هذهف نهدلا عاطناب

 سما ةوةللءاح حورلا
 ةنامالا لماحال ةكرااو

 امه لءاخلا لب ةقارعملاَو

 ناسنالل ةصلاخلاح ورلا

 كتقيقةحو ك-سفوهو

 وهوكنع ءايشالا ئخاو

 لاع هلا لا تادصلا

 ىبرممان* حورلا لقىف
 تومنال حورلا ءذهو

 توملادعب قلب ىنفثالو

 هلاف معج ىف وا م«ذ ىفاما

 ناعالاو ةفرعملا لحم

 اهيل لك انال تاّدلاو

 ندي عم اهل نكي لذا

 اما هعتسا نا ىوس ةقالع

 ةفرعملا لئاوا صانتقا ىف

 ساوملا ةكبش ةطساوب

 اهبكرمو اهلا ندبلاف

 هل الا نالطباو اعيكبفاو

 نالطب بجوال كمارو

 نالطبنا الو دايصلا

 ةرسح نيصلا ل ةةكشلا

 ذا َهِعْنُغ هدعبو ةمادنو

 اهلفتو اهلج نم صلخم

00 
 سايك ال ١ ءالؤهنا مث # ةم* # تايقابلا هذهل؛٠ىلع تاينافلارثؤ:لب هبغرتالو

 اهتماركو ايندلا فرشثنم مهاىطعاام ةلج+ دادعتسالا قح ت وللا ودعتمانءذلا

 جاهنملافامىلع نوءعبرا ةل-جاف نيدلاو ةرخآالا ةمارك اذكو نب سثعهلا غلاب

 دبعب مركأو هيلع ىنثيو ىلاثعتو هناح# هللا هركذب نا (ىلوالاف) اي دلا فاما

 تلك قرات كيطعو ءا كش واو هيظعت و ىلاعتءركش(") هرك ذىفنيملاعلا برنوكب

 ترذقال ةلع# سير كيحاولف ىلاععت هبح ( م" ) نيملاعلا هلاب فدك هه تفرشل

  نوكي (ه) هروءا ريدي هلكو نوكينإ (4) نيملاعلابر ةبحمب فيكف هبتعفتاو

 شحوتسال هسينان وكي (7):ودع لكن ءايفاك اريصن هن وكي (>) بعتالب هتز رليذك
 ةمد ىضرإل لب اهلهاو ايدلا ةمدخ لذ هقكيالف سفنلا نع ( 8 ) لاح

 ىلا تفتليالو اهلهاو ايندلا تاروذا_ةب ئطلتنا نه هيزييف ةمحلا عفر (8) كولملا

 رون(١1١) مدع هعزفبالو طخ#إ هردص حرف لوزيالف بلقلاىنغ )٠١( اهفراخز

 (١؟) ديدم رعىف دجيالاهريغ اهضعب ىلا ىدتهيال مولعو مكحوملا ىدترف بلقلا

 همرتحم ةباهملا (182) سانلا دباكمو ايدلا نم نم '”ىثب قيضتالف رودصلا حرش

 سوفنلاف بولقلا يف ةبحلا )١15( رابجو نوعرف لك هاهو رارشالاو رايخالا

 مالكنم “”ىثلكف ةماعلا ةكربلا )١6( همارك !ىلع ةعورطمو هيظعت ىلع ةلوبحم

 هبكص ناسناب واهسلج ناك وهئطو بار كربتىت> ناكمواتوقوا لعفواس فن وا

 ىطوا ءاملاىلع ىثموا ءاوهلافراط ءاشناىتح رحااوربلا نم ضرالاريخس (1)
 شوجولا هبيحتف ماوهلاو شود>ولاو عابسلا نم ناودملا ريخخ“ (107) هلضرالا

 ||| ةكامروضحوا ةيراحانيعوا ازتكدارااملكف ضرالاعتافم كلم (18) دوسالاو

 |||| هتمدخم هللاىلا ةلي_-ولا قالا ىغتبتق ةزعلابر بابىلع ةداحولا )١9( دجوب

 ]|| ىلامتهللاءاطعاالا ايش لأي الف ةوعدلاةباجا (نورسشعلا) هتتكريب تاجادا سهتستو
 أ[ ولو ملكت ىلا جايتحا البلازا لبجىلا راشاول ىتحءاشامب هربال هللاىلع مسقاواو

 توملاتاركس نوهينا(ىلوالا)ىقعلا ف ىتلااماو+د ةراشاالب ضم ىثهلابب رطخ

 ٠ 1 مهافوت نرذلا هللا لاق نائمظأ لالز ءامهن رمش لدم هدنعتوملا نوكي نفذ مهنم نا ىتح

 تشهللالاق فواللاو عزفلا لكهنم ىذلا نامالا ىلع تيما (؟) نيبيط ةكئالملا

 اونرحتالو اوفاختالالاقناحيرلاو حورلا لاسرا (م) تباثلا لوقلابا ونمآ نيذلاهللا

 ةكئالم ةنو هحوزل ةبيطلا ةايللا (ه) نانملاىف دولحلا (؛) ةنجاباورمثباو

 هيلع ةالصلاىلع ةجازملاو هتزانج ميظعت ةيئالعلاف هئدبلو مارك الاب تا وعملا

 ربقلا عيسوت (17) ربقلاةنتفنما (5) نارفغ و بأوث ربك اءاجر هوو زيهجنوهلجو

ر ضخ ريط فا وجا ىف لمد هحورس انا 0( هنح ةضورف هريونو
 ١  نيمحاصلا عم

هجولا ضايب ١) . قاربو جان وللح نم ةءاركلاو زعلاب ربما ( 4 ]) ني رس بك سم نيح رف
 || 

 ا اأو ىكنم مهنمو نيعلاب باتكلاذخا )0 0 ةمايقلالا وها نم نمالا )ع )١ رونو

 قلل



 (ل.ءالال وط مذ )ىثعلا و راكبالابهللا هلماج ىثيعلا دمحل ةعرسشلاح رش ىفاك نه ؤملا ةفحت توملا مالسلا هيلع ىلا لاقاذهلو +

 راذنالا نم لعافلا ةءيصب (رذناا مأ نع (قه ايدل هلوقب اه« ز ومؤمملا قهيبلاو ايندلاىبانا 67 هجرت هذه

 ىا ( سو هيلع ىلاعتهللا ىلص هللا ل وسر علطا هنا اهنعيلاعتهللا ىذر) ةيزاصنالا سيقتش ىلسىهو ةهملاو نونلاب

 0 دحاول ماعد نيفلتتلا نيف رطلاق لعتو رظن قاعتم (سالا ىلا هي ١١١ زو هع ق ىا (ةيشع تاذ) رظن

 سالا اهياب لاقف )

 ( ىلاعتهّللا نمز وي عسالا

 ضرعةادا ةزدهامتفبإ |

 نويحستو حاتفتساو

 نم مهنمو نازيملا لقث )١4( الصا بساحال نم مهنمو باسملا ريسدت (18)

 طارمصلا زاوج )١1١( مال_كاهيلع ىنلا ضوح دورو 1( الصا هلززوال

 عم ةعافشلا (117) رانلا هلدم#تو اهسيسح ععسلال نم مهنم نا تح رانلا نمةاحصلاو

 ءاقا )2٠١( ةفطلاىف ربك الا ناو_ضرلا )0 و) ةنالاىف دالاشكلم )١8( ءايسنالا

 ىلع درت اذهاضنا ةلضاحلام لاق لالخ لج ني رخكالاو نيلوالا هلا ل
 بيغلا ملاءالا هبطيحال ل_صفواعون لكفالاو لوصالاب تيفتك !ىناعم سصاقلا

 ىلاعت هللاىلصلاقو نيعاةرقنم مها ىئخاام سفن !عئالفىلاعت هللالاقدقو ةداهشلاو

 لوطمذإ رثببلق ىلعرطخالو تعم«نذاالو تأر نيعالام !هفقلخ [سوهيلع
 ىهو لعافلا مسا ةغيصب ه# رذنملاما نعول قهيبلا وايندلا ىبانبا «قهاين دو # لمالا

 رظن ىنعم ةلم#اديدشتب # علطا هنا اهنعىلاعت هللاىطر## ةيراصنالا تنبىلس

 لاقف سانلاىلاؤم راهنلارخآ «(ةيشع تاذ سو هرلعىلاعت هللا ىلض هللالوس رو
 اندلا نم «#نوعمجنلاق هللا ل وس راي لاذامواولاق ىلاعتهللا نم نوركنالا سانلااهيااب

 هودعوا هسرق هبيبحريغلا هلك أيف رهعلاهاشنا مدع نموا ةرركلا نم #نولك اتالامو#

 هلكاام عجب وه لب ليبقلا اذهنم سيلف ةيعرمشلا فرا_صملاىلا هفرصولف هديعب

 ىباتدبىلع لخد الجرنا ىوراك هيلعىليو هتوع ناو هسفنل ةيرورضلا هتقفنك

 هثعبا ”ىثثىللصحاملكف رخآتيب ىللاكتيب عاتمنيا لاقفهنع ىلاعتهللا ىذر رذ

 هنعىوردقو ةتبلاديلاقلطزانادرا ىتالرذونا لاقانه نكستتنالاقفتيبلا كلذ ىلا

 تاقنف نولعفتست نز و

 ىلو الا ىلا ةيناثلا ءايلا ةعك

 مهثاقلال تفذح مث اهلقثل

 نك اسلا ريعلا عم نك اس

 ءايلاوهنودتفذحاذلو

 لعفلا ىلع ثعد قاخ

 مجبقلا  ءاريوا لتسجلا
 بادصالا ىا ( اولاق ١

 تيسلا ىا 6 كاذامو )

 مدد درع اأقن ىذلا

 ىلاعت هللانم اًننايحسا

 رودكسلا اعذ ىذلا وأ

 بهاوملا ىف اك مالكلاذه

 ياو اب || ني قلج 3سافبلا قاع امنا دل هلا قتيل اعاج ناك علوا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هب هودان (هللالوسرابإ
: 

2 
4 3 

 4 و 2< و 3 3

 ةيأثءوا ةريثك ارومانوجراو نوت ىا «نوكردالام# ميلامضب هي نولم أوز
 لاق )كال ذ. هلع هج و ىلا 3 3

 ع 8 ذل 1 5 ّ لصو اذا دحا لك ذاملماامةياهتمدعلوا اهتثكوااهم عل داع اهلا كلو صو نكمل

 ومدح و مد علا 5 0 7-2 اكل 70 "الا

 ةيرورضلا تاجاملا ردق ىلع ائاز هنوكل « نونكسنالام 8 تويبلاو رودلاك نط نانا ا ناينبلا نم # نونو و ةياهناا ريغىلا كلذ قوفام لمأي هتايهتشمنء ماقم ىلا

 هنافنايثبلا ىف ماركا رخعا اوقتا سو هيلع ىلاعت هللاىلص لاقف مارلااماو لالملا
 مياامضب ( نولمأتو )

 هلوطل 2 نوكردتالام (

 ا! لاك هل يصدح مدعو 2

 اهدييشت(نونكسنالام) م د اى داو 9 لي - ف1ق بو ىرشخم +هؤاهلو ١ لب 1 . ا رك نيك لك ةبتلا» | 1ث 5-5 هزه ١لاق 1 اقل 5 رودلا نم ( نونو ) : تن : و سلا ااميزس ب رخ :مله,ني لولو يزف. دما ةبارلخاب هيلا عرتسوفلاب هين, هاي

 لحجر لع | لسا ىنب ىف تام هلا ىور ءار>الاىفو + هنع ىهنم ( ىن ١" ةشرب ) كثاذك اهؤانبو اهفغ دك

 ىلجال اوءكاتال تلاَقْو رمصقلاةيواز ند ةنبل هتياكت مهتم وصخ تلال هتع»ث ىف اووكصاضق |رمصق نين نيب فلخو

 ةاآ ىنب» 'لعجو ىبارت عفرم ةنسنيثالثو ةئام ريقلا ىف تيقبف تف م فس نيعبشو ةئاع الت ترعاكملم 2001 دقلو



 اذهىف ةيوازلاهذهىف ثعضوو هنبل ثبريطمث ة'س نيثالثو ةئامقيرطلاف تيمرو ثرسسكتا مث ٌهنس نيعبرا| تيقبف

 اذ هالك انهىلاىن» اورتتءاف ىلثم نوريصتةسرصقلا اذه ىلج ال ن ومد اًكف دنس نيثالثوةئاقث ألا 0 اهلعاناو رسصقلا

 بأملاو بازنلا كعمجو باهذلاو باردالهّللاو ىهلب نافكالاالاكلامنم كل سيل نايئبلاف دهتجاو لاملا عماج

 كرذعيالنم ىلع كرازواب تمدقو كده النمىلا هكريتالك لاوهالانم كَذَعْلا الهف لاومالا نم هتمج- ىذلا ناف

 لَسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسرجرخلاق ه# ١؟ هس هللادحر ىرصبلا نسملا نع ىور ءايحالا ىف رك

 لاقف هءاعكا ىلعمونتاذ

 ديرب دحا نم مكنم له

 رهثلا هنع هللا بهذي نا

 ن“ نإذلا اريصي هلعحجو

 الن لاو ا دلل تعز
 ردقىلع هيلق هللاىعا اهف

 اندلاق دهَز نمو كاذ

 هلا العا رنا تر
 ريغب ىدهو ملعت ريغب الع

 ىف هليصفت مامتو ةياده

 ىلا نا حجرخا * ءايحا

 معنواو ىتاربطلاوايدلا

 هلوش مهازوم رمل قهمبلاو

 ( قه من بط ايد )
 ىردخلا (ديعسىبانع)

 هنا هنع ىلاعتهللاىضر)

 ديز ن ةماسا ىرتسللا

 نع امهنع ىلاعتدللا ىضر
 ةمالا اعاوه (تب اننبديز

 احلا ضئارفلا ملعب
 ىرشاىدع وئراصنالا

 نءهتلاك ول ءاعا نعب

 6 ةديلو ) نع لوخدم
 (رانيد ةثامب ) ةيراجئا

 6( رهش ىلا ) ةلجؤم
 ةلالدل قلعتملا فذ_>خو

 ىلواكلذل وهو هيلع ماقملا

 ناكناو ةنثاك ميدقت نم

 | | 1 15 لالا 2ك ضيف تدجبو هبنء نب بهو لاقو.« باراعا نوبرع
 اهتبقام تلعج ءافعضلاب تيب راد ىاو رقفلاهتبقام تالعج ءارقفلالا وماي يغتسا نم

 ثيدحىفو «هب هبحا_ص متم لطيلمارحنم ناكنا ءانبلانا اضيا درو و+بارملاا

 ل01 تك ا واف تايقتنملا ع اهات لج وزع هللا هنع ىلاتعت هللاىضر ىلع

 ' هللاىذر سابعنبانعو + هنهعتعال مث نيطلاو ءاملا هيلع هللا طلس مارح نمللملا

 هتك ب اتىكبالا
 هكرديل نكيملام توف هءوسب ءرااناف دعباما هنع ىلاعت هللا ىذربلاط ىنان ىلع ىلا

 كفسا نكيلو كنرخآ صانم تلنامب كر ورسم نكيلف هنوفيل نكي ملام كرد هرمسإو

 هيلع سأتالف اهنم كتافامو احرف هءنزكتالف كلاين دنم تلنامو اهنم كتافامىلع

 اكلمىلاغت هللنا اضيا هنعىلاعت هللاىذر هنعو +توملادعب امأ كمه نكيلو اعزج

 ' نبا نبا #« ايد 9: ءانفا اومجحاو بار اونباو تولل اودل مون لكفا ىدانب

 || «٠ ديعسىبا نع 9 قهيبلا * قه 8 ميعنوبا « من 8 ىتاربطلا # بط © ايندلا

 وه © امهنعىلاعت هللاىذر ديزن ةماساىرتشاهنا هنع ىلاعت هللا ىطر ف ىردملا

 . مالسلا هيلع هلممتساهبحنباو هيحو هالومزاو ميدلع لاك هللا ىلص ىنلا ىلو»

 ىجولابتاك هنعىلاعت هللا ىذر #* تباث نيديزنم # ةنس ةرشعىنام نباوهو

 .ىباو فوكلا بتكف ناثع هرماو نآرقلاعمجتنا ةنع لاه: ىطر ركبوا ءضاو

 اهدعبامو ادحادهشو هرغصل ارد. دهثيملو هيلع ىلع امهنع ىلاعتهللا ىذر بعكن ا

 ؛ ىلع نآرقلا ظفح نمدحاو ضُئارفلا ىف مهقلاو ةباحكأ| ءاهقفدحاناكو دهاشملا نم

 كف راجىا 4 ةديلو 39 هنامحىف ىتفاو ل-وهيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر دهع

 .لوسرتمعسف ديعسونا © لاق رهش ف ىضم 4 ىلا 9 ةلجْؤمك راند ةئام ف

 / مالا ىنعمىف لبق بجعلا نم # نوب#ثالا لوب ل-و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 رهاظلا ليقناف # لمالاليوطل ةماسانا رهشىلا ىزشملا ةماسانم ه8 بجتأب

 : عيبلا ىلع عاجالاو ةهاركلا ىضتّشبنا: نم لقاالف ةلعلاب دكؤملا ىهنلا ىنعمىفدلا

 ”ةماساو ماوعال اذه الو +ةيعاد ةورورصل هءار قنا رهاظلان ا ىلع ةئيست ءارشلاو

 و هيلع هللا ىلص هللا ل وسردعب دودأ مالكي تعفتناام امه:عىلاعت
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 ىف) مالا ىنعمفبتلانم(نوب#تالالوقب مسو هيلع ىلا هتهللا ىلص هللا ل وسر تءع-ف )فص عقاولا فرظلا تح

 لوط هيفف (لءالا ليوطل ةماسا نازل هلوقب ةدملالوطب هحوف (رهشىلا) لجؤم (ىزشملا ةماسا نم) بممتلاب

 طق ىلع سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر ند محاوتلا اذهة.ثالاق لاق دوعبال دءصت سفنلا ل علو ةدااءاقم لمالا

 هءالكىهتنإ مب وتلا فيكف مومذع سيل حالصلا طرسشب وا ءانثتسالاقيرطب اهتداراف الاو رهشىلا ايلا واوا مملح



 ىلاعت هللاوهو هتردقب ىا عهد ىسفنىذلاو لاق نيه ىف دهتجا اذا هبأدرهاك ةنطا ةيعماو ردقلا مسقلابدك امش

 رفش ةينث ةعلامضب ىفجى ا (ىرفشنا تخظالا) رخ آلا فرطلا ىلع اهنذج فرط عقوامىا (ىانيع تفرطام)

 قابطناب (نايقتليال) بدهلاهيلع تبذب ىذلا نيعلا فرط وه حابصملا ىف لاق ملكتملا ءايىف ةمئدملا ءايلاب بوصن

 تمفرالو) لمالارصق ةباغ كلذوتوللاب (جورهللا) ذخأيىا (ضبّش) ناىلاىا (ىتح) رخالاىلع اههدحا

 "ىشثلاىلا رظنالن فإاكبرت فرطلاةيشادلا ىف ىرظنىا 17م ز»- ةيئاثلانوكسو ىلوالا ةلملا حق (ىفرط
 ةفطام ءافلا ( تذ هذ ) ١

 » هعضاوىا رو بيقعتال

 عفرلا لبق ىلصالا هل ىف

 ريغل ءانبلاب ( ضيقا تح

 ناب مبعا كالذو لعافلا

 هللاوه ةقيقح هل ىفوتلا

 وكلا اطاسنو ايدو لاشت

 ةداراةماسأ عطق ىلع مسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسرنم مجبوتلا اذهذيشاملا يف

 فيكف مومذع سيل حالصلا طرشبوا ءانثتسالا قيرطب اهتداراالاو رهش ىلا ةايملا

 اهتفج فرط عقوام ىا ه6 ىانيع تفرطام هدب ىسفن ىذلا وو» ىهتا 2 وا

 تبنم لصا رفش ةينثت ةعلامضب ىفجىا# ىرفشنا تناظالا رخآلافرطلاب

 توماف## جور هللا ضب ىتح 9«نيعلا ىلع ناقبطنيال *#نايقتليال# نفطا ىف رعشلا

 مهلا ديريال ىلاعت هللالاق “ىث ىلارظنال نفل كيرحت فرطلانيع ةفرط رادقمىف

 نظاال ىنعيءافلاب مدنا ضعبفو ««هعضاوفا تئظو "فرط تعفرالو مهفرط
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 سكب (تنالو) كال | تيتا ةقا قاتلا رسكب «تنقالوإ لومنل ءانباب 6 ضيفا قحرف دعو
 نوت عطب( | رب خدر انوس بارعلا ذاب قلخي قناه دلوم تل ١

 نم « نولقعترمتك نامدآ ىنبايلاقمث 2 هموعخو 6 توملا ف لحا #* نماهب صغا
 هةحد ء 2 |

 ْق يك ةهىف ع ال

 2 تالا 0 حايضملا

 كارل ا 1
 الىا ( اهغيساال ىلا(

 الو فودعلل اهلدوا

 » صغا ىح) اييصهإ

 نم لو_يدحلل ءانبيلاب

 كالها ةلم#لاف دعم اب ةصغلا

 نم ) ةيبيسال ءابلا(اهب)

 اوقرغا مهتاميطخ ا

 لاعفالا هعزانت فرظلاو

 مالسلا هيلع لاق م دلبق

 ىلءوا واولاىدمرانهمم |

 ىلع هرخ أت لاطناب اهباب

 مناك نا مدآ ىنبابإ) هلبقام كين يبي عي يي يح يحمل ا

 (هديب ىف ىذلاو) ادج ناسنالا ن نهب رقل (ىتوما نم * مكسفلا اودعف ) لقعلاه ب دقي لهع نءوا لقعىلإوا (نولقعت

 هنودعوت ما (نودعوت) ىذلا ىا امنا( عما دل | لنص ديل : وهنويمالاديك اك فال ريغ نم همسقلا هيفو هنرده ىأ

 نوردّشن ال ىا (نيرعع) نسأ )| اهيا (متاامو) فادعال هللادعو ١ اله ىلا ناكلا ىا 606 ١ هدعبامو توملا ند

 اهلاوهاو ةمايقلا لاوحا نه اهريغو باس او سثااو توما نه هبنود_عوتام نانا نع ىلاعت هللا زاا ىلع

 ه«ىنوملاؤ# ةلج # نم مكسفنا لا وبس>أ «اودعفإل رومالاة بةاعا نيكردملا ءالقعلا

 ١ شع ليقاكو هجو ىلع اونومتنا لبق اوتوم هلوقك ارق مهلا نوعجار :

 رد هبىرحم كنافتئشاملعاو قرافمكناف تدُدام ببحاو تءمكناف تثام

 ١ ةبغرلا قدصلوا ركملا نوه2*ىلع ةيانءلالامكل مسقلاب ديك أدتلا هدب ىسفن

 ١ تابساكلاو ةازاجملا نم هدعبامو توملانم هينودعونامناإإ# ما-قةشالا ةوقلوا

 نوردقبال «نيز<“ منااموؤ» مكبقالم هنافدنمنورفتىذلا توملانالق «تآآل#
 تول كك ردب اونوكتاغا هوو توملانه هنودعوتام نابان ع هللازاعا ىلع

 سانلا اما هنعىلاعت هللا ىذ ر ىلع ةبطخ نم لاجرلاءاعسا ىف و+ةديشم ج ورب ىف ماكو و

 توملا اوردابو هورذ اعي:ءالقعمو هءيورعاة.*والبح اهلناف هللاىوقتي اووصتخا

 اظعاوكلذب ئكو ةمايقلاة ياغلا ناهل وز لبق هلاودعاوهلولح لبهلاودهءاو هنارغو

 ةدشو سامرالا قيضن» نوالام ةياغلا غولب ل قو لهج نملاربتءمو:لقع نمل

 3 الا كاكتساو عالضالا فالتخاو عزفلا تامورو علطلا لوهو سالبالا

 ١ هللاىذر كك نه اضياو«عفصلامدرو ميرضلا# غودعولا ةف. خو روحا ّولْظ و

 ا || وكتهنالو ل كرت ن | رارق راد ةر>ح 0 راممراد ايندلا امنا هنع ىل اعت

 ص ادبا جرد نا 0 9 مكب ولقاندلا ن 4 اوجر حاو كرا جبس ع نم كيع كر اتسا



 هللا لص هللا وسر لاق لاقهنا ) السم ىعباتلا «هنع هللا ىذ رنسسانع )612: د)هلوقب هلز وم را ايندلا ىفانبا جب رخا وو
 ةلاحع ال هبح انم ؤم ناكنم نآل هتةيقح ىلع سيل ماهفتسالا (ةنإا لخ دينا بع ركلم د>ا و لكى( ركلكأ سو هيلع ىلاعت

 اهنال (ىلاعت هللالوسرايمن اواقثهداز هجاوخ ةيشاح فاك لوخدلا بيس مهل يبيله بلا را رقا ىلع مهام ىا ربرقتال لب
 نم سما (لمالا اورصق) مالسلاهيلع (لاقإل هباطخ مركب اذذلتو هترضمل ايظمت هناؤاح نينمؤلل مارماو دارملا
 صاج هبلق ىسقف ايدلاب لغتشاوتوملاىدن 174 + هلما لاط اذا ناسنالا ناف ارْيصق هولعجا ىا ريصقتلا
 ىا (ىكلاجا اولعجاو)

 ىف مكنايح تاقوا رخا

 6 كراصببانيب ) ايندلا
 مكلاجادل وقاهعقون برقل

 لصالا ىف 'ىثلا ءاعب ةدم

 :انيلعا,ةدم, نهتشاا

 ىلادل وذنممدآن ا لجأف

 لج الااماو توم نا
 وه لتاقم لاق ىممم ا

 لاقو * تعب موي لا

 ردا لوط هق ركع

 وهوىربكلا ةمايقلا ىنعي

 ظوفحلا ح والا فب وتكم

 كل رتىلع مكلمحا (ءايللا

 نبانعو + بهاوملا فاك

 ىلاعت هللا ىذر دوعسم#

 هللا ل وسرنالاق هنأ هنع

 اوردعسا هءاعصالمونتاذ

 ءايللا ق> ىلاعت هللا ند

 هللانم ىبكسن انا اولاق

 نم هعجب ىاىعوامو سأرلا ظفصلفءايللا قد هللا ند ىبحت ما ند نكلو كلذ سيالاق هللدجلا و هللا ىن ؛هر

 ة م ىعدا نمليق « محب اصملا فاك ءايملا قح ىلاعتدللا نم ىدتس|دق كالذ: لعف نق امندلاةناز كرت يخل اك ندَف
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 ىعباتلا « نسملا ندب ايندلا ىبانبا # ايدي متقلخ اهريغاو متربتخا اهبف

 0 مكلكأإ وهيلع ىلاعت هللا لص هللا لوس رلاق لاق هناي الس مك هنع هللا ىذ رو
 ةهنلال وخد مهبح لع مالسل اهيلع هنال هتققح ىلع سيل ماهفتسالا ه#ةنلا لخ دينا

 هتلاسر فارتعاب رجابلطو هتلاسر فيضوت ايظعتو هتبطاخم اذذلت هباؤاح
 هلاعف ناكيوع عيذنص ان راثملا مال_ىلا هيلع هرب اع موشن درصت ةوعب ءاعاو

 هنم دلوت لءالالوط ناف «لمالااورصقو# سو هيلع ىلاعت هللاىبص هي لاق ف

 تقولانمهنف وهامريغل علطتو لبقتسااىقريبدت هلناك اذافذتقو نءاريقفلاناف لهالا

 نيب © مكتوم تاقوا #« مكلاجآ اولعجاو 9 ”ىث هنم 'ىحال هفنأتسي اهفلماو |

 قح ىلاعتهللانم اويحساو ف ايئدلاب اولغتشتو اهنع اولفغت الثا * كراصبا

 دوعسم نبانع ىوراك ىوهلا قاوذاو سفنلاتايهتث.ىف اوقممتتالثل # ءايملا |
 اويكسا هءاكصالمون تاذلاق مالسلا هيلعهللا]ل وسرنا لاقدنا هنع ىلاعت هللاىضر

 نمنكل كتالذ سيل لاق هللدجلاو هللا ىناب هللا نم ىحتسنانا اولاق ءايملا قحمللا نم |
 ناسالا ورصبلاو عملا نم هعجج ىا ىعواموسأرلاظفحلف ءايللا قح هللا نم ىبحسا |

 نيديلاو بلقلاو جرفلا نم نطبلا هج ىا ىوحامو مارالانم نطبلا ظفحأو |
 كلذ لفن ايندلا ةنيزلا رت دجال دال مق راو تارا رك ذيلو نيلجرلاو ا قح ىلاعتهللا نءاويح#او)

 نمث.ىبيطلا نع ثيدحلا اذه حرش ىف ىوانملالاق + ءايللاق ح هللانم ىبك-ادقف

 ناسنالا ةليحنا اذه نم رهظو ءايح#سالا ةدهع نه جرت ل اق كلذ عيج نه ل | ا

 ءايلأ قف ةبراجملا ناكمو بيعلا ندعم هئطابو هرهاظ همدقىلا 2 هتقلخو أ

 كالا للفلرت اهسأوو كلذ لصاو اهذ :تاغتاع اهتوصيو. هنم ىعشانا
 ءاملاو ىلاعت هللا نم ءامح# الا هثروا كلذ لعف نؤ هيلع هيمعل يف هلغعشو مالسالا ىف

 لضولملا ةبقارملا ماقم وهو انطابو ارهاظ ىلاعت هللا« ءايحسالا اهالعابتارم |

 ميت لكل بحسإ دماح ىبا خشلا نع عومجلاىف لاق + ةدهاشملا ماق» ىلا

 ض0 ميجا
 ءاللاو توملارك ذيل وبلقلا وني ديلا وجب رفا نم نطبلا هعج ام ىاىوحامو مارا نم نطبلا ظفصأو ناسللا وريطبلاو



 ا

 ١ دابعلا مظك «تامر#لاب ذذلال ناكنالءءالاف ل لاقف ىلحالا مكح ليصفت دارا مث ]

 اهدصاقم رومالارابتعاناو دصاقملا مكح لئاس والنال * مارك تامرحلا راسو

 مال هديل 1 مدعل # مارح سيلف 9 الئءريخ لع ماها وتاحابملاب ذذلتلاك «الاو»

 قدصتلاك 6 تاءاطلا ريثكتلناكوا و#«ايوةوا اعطق## ادجموهذم هنكلو 8 مرحم

 سرادملاودجاسملاءان و ةيراملا تاقدصلاكرياخاقإ رطو ربلاهوجوىلافرصلاو

 اهريخأتو ةعاطلاف لسكلاوحن لمالا ثحب لئاوافف *« ةقباسلاتافآآلل
 ةصاخللا لما ىتاثلا اذهو ةماعلا ءالوالا جاهملاىف لاق *اهو<و ةبوتلا فيوستو
 ءانئتسالاب ديشنا ىغبتيف حالصلا ىفان همامتاىفوا هيفرطخ لات“ ال رطخ هيف نكل

 اهتاوهثوايندلا عبط «موءذملا عمطلامزاةسبو# لمالاىاوهنال ول حالصلا طرسثو ا
 هللانمناك ءاوس#مارحلاةداراؤ# مومذملا عمطلاىا « وهو نبدلاعمط فالخ

 هذالاىف عقوملا * ذلملا 99 مارحلذهنالل والان« جتا ىناثلا نكل و سانلا نموا ىلاعت

 #« وا ه8 ةيئاطيشاا تاكي رتل نمو سفنلاة راما تالو.منم ينال اةيئافلا ةلجاعلا
 6 لفاونلا ف رطاخملاب## ىتعا ظهرطخ ضو رع نه نم وبال ه# رطاخملا "ثلا ةدارا

 ناالو بيغوهذا همي هناب ركنا هريغوا مودوا ةالصيف أدتا اذا دبع سياف
 طرشوا ءانثتسالاب كلذ ديقلب حال_ص هيف هلزوكيال امر هنال اعطق كلذ دصّقن

 ادغكالذ لعافىنا *ىنثل ناوقنالو ىلاعت هللالاق + لمالا بيغ نم صلح حالصلا
 ءانثتساالب * مكملاب ف رطاخملا ىثلا ةدارانوكلاح#تاحابملاو ف هللاءاشيناالا .

 لمأنف تاطبحلانم نمالا مدعل هيف حالصلاو ريخلاب مزال هلال حالص طرشالو
 قوهبلا *# قد #8 بلقا|تافآنه سثع ىداملا  مومذملا عمطلاىا *# وهو

 ثلاث 6# هنع ىلهتهللا ىض رصاقو ىبانب دعس نع ف كردتسملا ىف كاملا #4 كح

 ةوعدلاباحيناكو ىروشلا لها ن٠ ةتسلا دحاناكو هللا ل ب-ىف مارلوامالسالا ىف
 مرا دحام وب سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللاقو *ىلاعت هللا ل ب-ىفامد قارا نه لواو

 لدعتالتناةفوكلاب هترامانيح لجر هللاق هريغدحال كاذب او ىماوىبا كادف

 لحم وهرصب معافايذاكناكنا مهالا دعس لا قة ةيرعسلا ىف وزغتال وذي وسلاب مسشالو ةيعرلا ىف

 ءكرداوسانلالأس ىت> رقتفاونا ردا س لد ناكو ىهعفنتفاإ هض عوهرعلظع وةرقف

 ىصواناكو ةافوني رجاهلارخآوهو ذعسةوعدىئنتكردالوقب اهيفليقن رات اذنتف

 ىلالجر ءاج اهيذ نفك ردب مون نيكرشللااهف قا ناك هلفوص ةبجىفنفكينا
 نمىنذقنام * ىندوادهللا لوسراي لاق 9 : و هيلع ىلاءت هللا ىلع هللا ل و

 عطق ىف ةغلابملا ىاسأيلا ةغلابم لاعف هك سايالاب كيلع لاق فه رادلاهذهىف ةلزلا نمو رانلا

 هنمسأيلاب كسفن مزلاو رح ىنعي ايندلا فراخ زن نم *# سانلا ىدبا ىفامم يف ةينمالا |

 سيلف) حابم سمالالب كاذل نكيملنا ىا (الاو) مارح مارملا ةليسو نال (مارخ) ايف اهاطاعتيل (تامر
 ريثكتل) لمالا ىا «ناكواو) ابوق امذ ىا (ادجموءذم هنكلو) ه ١1ه ]9- مرحل ةليسو سيلاهنال (ما

 عم ذئرح مذو(تاماطلا

 ةبرق برقلا ةليسو نا

 ىهو(مةشاسلا تاف لل)
 ريخأتو ةعاطلا ىف لسكلا

 تلغلا جوجو ةنوتلا

 ايندلامجج ىلع صرححاو

 مزمل سي )لمالاىا (هنالو)
 هرسسفف ( مومذملا عمطلا

 ةدارا ؤهو هلو

 عقوملا ىا (ذلملا مارملا

 ةدارا (وا) ةذاللا ىف
 هفام وه( رطاخلا ؛ئىذلا)

 ميميالو رطخو فوخ
 ىنءا)هلوقبهرسسف و هتبقام

 ىلع ةدئازلا © لفاونلا

 تاحابملاو ) ضُارفلا
 عيال هنالكلذو ( محلا
 الما حالصلاو ريما هبفأ
 تاطخاب نم ةمدلخا
 عبطلا ىا (وهو) الوا

 قلطلا ركذ امب مومذملا

 .تافا نما ريثع ىداخلأ)
 اك اله هناكلهم ىا( بلقلا
 قهيبلا جرخا + ايونعم

 هلا قف م املاو

 قدر هلوشب انك زوم رم

 ىلا نب دعس نع) ( كح

 نب الام هع“او(صاقو

 (هنعىلاعت هللا ىذر بهو

 لوسرىلالجر ءاح )لاق
 هيلع ىلاعتدتلا لص (هللا
 هللا ل وس رايلاقف ( هو

 دفلابإل لاعفلاو ةرمهلا سكب ( سابالاب كيلع السلا ةالضلا هيلع لاق:) قازاشانلا ىبرش ا ا( ىلا

 ايدو انيد ناسنالل بيرم هزم سابالا نال 6 سانلا ىدباىفا# ) هب لوعفملاىف ةدينه ءابلاف غيمبلا سأيلا مزلاى ا



 و كسفن قالت رذحا ىا (عمطلا و كاباو)

ْ 
 أ
 ١

 1 غلا لصفتاف فقدودح مش هماقم هيلا فاضملا فاو لوعفملافذدف عبطلا

 / 1 )َ رسضاحلا| رقفلا 0 عيطلا ىا (هناف) ا توصم وه اهايا لوعفملا َْن وكل انوجو له اعلا فذحو

 ِ يق مصالامتاحنا ىح اهئادا لاك ىلع كالذ ثالمصأ ملاعلا اذهاوا ةالصال ( عدوم ةالص لصو) نوهلاو لذلا نم

 . و ىمدق تع طارمصلا وىاما كم .ءكلاو 0000 ضرالا لعجا ةالصلاىلا 0 اذا لاق ةالصلا ىلصت فيك

 ىكاباو) فراوعلا ىفاك ىب ران برلاو هه ١ وح ىتو رح تكتل توما كامله «و ىلاعت رانلاو ىنيمي

 رذتعي) 02 وا ىذلاىا

 بئاث ولو عفلل ءانيلان( هنم

 مالسلا هيلع لاق هنم هل عاف

 مويلا و هللابن«ؤيناكنم
 فقاوم نفس الف رخآآلا
 هللاىذ رىلعلاقو ءيهنلا

 ىلا قيسامو كايا هةاع

 نك نو هراكتابواقلا

 ناهرك ذهراذتعا كدنع

 نك ماصلل ئش 5

 هنظي كابعل ند هأر نم

 ىدتلا لك هس دف هك 1

 ردتف ةيقاعلاىلا رظنلاو

 نال( مارح ما رولا عهطف)

 صاك مارح مارحلا ةلبسو

 2 )ع هنكلو ) ميرا

 6 ادج مومذم 2 هتحابأ

 لذلا نم هيلا ىدؤبال

 (عيعاحقاو) ناوهلاو
 0000 ونادشاىا

 58 3 وع ع

 عاوب 'هل

 نم هن ا

 هلمهتلباقعو كالذ

 ْ ورا ضعي لاق ةمئنمو # سداخلا رقفلا ل ميا ىا ب هناذ عمطا او كاباو»
 لاق نم قدصدقةاو ارقمالا لاملا هدزب مل ةعانقلا مدع نو

 نمل ىردي الذ + لاملا نم عمجتالو *عمطتالف شيملا فو +اين دلا ىلع ص رهحا عد

 ب نم لك ىفذ * ص رح ىذ لك ريقف دع عقبال نطلا ءوسو * موسق# قزرلاناذ

 اودش ناو + دفنال لام ةعانقلا 8-0 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا لاق

 دي دلت عر ئدلا كاذت نكن ا * هلخاد تنا باب ةعاتقلا نا

 هت:ةوعم < عشا ةاسبعب طلا ٠ ند * مل نم مايالا تطغعا مع عفاف

 هتيقل ريغ هنم صخغث ع انو .ل ٠ مهلك قلما لام كد ناك ول

 + ديز نبا لاقو *ث

 / 000 ا دي د وتلا نم يلا

 نا كح وح ام ملكت نارذحا ىا # هنم ا تيا و كاياو 8: كتءلكب 0 البقم

 هويلاو هللاب نمؤد ناكنم 9 هيلع ىلاعت هللا ىبص هللال وس رلاق اذإ و+هنم رذعت

 بولقلا ىلا قبسامو كايا هنعىلاعتهللاىض رىلعلاقو ٠مهنلافقاوم نفقبالف رخآلا

 'ئث عضمو قوذلا هرك اذلو كالا نباىف أك هراذتعا كدنع ناكناو هراكنا

 (قاعلا ىلا رظنلاو ردنلا لع تح هو داك ١١ ةنطيا دنع وم ءازوع نال 18
 ه:.5] مارح سيل رطاذحلا عبطو وي اهدصامتع رومالا نال «مارح مارالا عم طق وب

 ْ: عملا عم طل عئاول هيلا ىدؤي اعرذا مرملانم نمالا مدعل «يادج مومذم

 95-5 هل مهتلباقمو كلذدهنم اولع نءةناها سانلا عبطنا امللبق #سانلا

 6 ةلاطبلا و .ايندلا ىلع ص رملا نم أشنب 0 عيطلاى «وهو# ضاععالاو

 : حاف د هديك لهجاو» ينو د ريغ نم :م دوءقلا وهو

 دا 3 وهو# ىلاعت هللا ىلا 1 دل عمطلا دض 3 ماظنلا لتخاو ةمكلا تلطبل

 ةاداعمو كشاعم اهب .ظتنو كيف ارم ملصنىتلا «كللاصم كيلعىلاعت هللا ظفحينا

 فاتلافوخوكالهلا ىلع فا شالا ىا 6 رطاللا هيف طفح ناب قلعت «نمأتالامفؤ

 وَءا) صرخ ىلع فطع 6ةلاطبلاو)اندلا ىلع (صرانم أشنبلذ) عمطلاىا(وهو)صارغالاوذخلاكملا

 | ةمكملاب قلغتم (ةجاللا ف3 صرحاواةلاطبلا ىلع فطع (ىلاعتهللا ةمكح لهجاو )هب ىنغل لغش اذ ناكول ذا
 !وفتلا) هماسقا عيمجي (عمطلادض و)) ماظنلا ماقام لكلا ىنغولف ءارقفلا نادباب ءاينغالا لا وماب(نواعتلا ىلا ) ايدلا
 ايف اهب ملصت ىتلا 6 كيلاصم كيلع ىلاعت هللا ظف نا ةدارا ١ ضيوفنلا ىا (وهو)إ مويقال هريغو قزرال

 مصااىف م فلتلا فوخو كالهلا ىلع فارسثالا ةلمهلاف هعمل محن! 6 رطالا هيف نمأتال ) ىذلاىفىا (اهف)



 ( هيف ناكنافالاهضعب ناي هش اسلات افلا نء هيلا ىدؤياماهيف رطخلااف(تاحابملا ول بحملا ىءاي رلابا هذ رطحل اف( لفاونلا
 كحالص هيف نكي ملناوىا(الاو) عناوملاعفري هلا (:لرسسي) كلذن مكظفح (كحالص]) رطملاا هيف نم ويلاه

 ليك ىلع للعو هللا ىلا ىرما ضوفاو )نوع رفل نم ؤم نع ( ةياكح ىلاعت هللا لاقر) َهَعْنَْعَدم الاف هفطلب هنم ( كه

 هتافص ىف ةغلابملاغيص لولدمنا ريسفتلاو مالكلا ءاذع ركذو (دابعلاب ريصب هللانا) هلوقب كلذ ىنايبلا فانت

 ىا (اوركمام تأيس هللاءاقوف) بهاوملاىف اك مايقلارابتعابال قلعتلارابتعاب توافنالو اهنملكىف ددعتال ىتلا

 هبقعاهلعجىا (ةءاقوااب ضيوفتلا) ىلاعت (بتع فيك ) ه2 151/- كالاسلا اها (رظنا) ,هركموا هو

 طا وهو 4#« تاحاببلاو و بححلاو ءايرلاب اهيف رطمللاف #4 لفاونلا ىنءا ©

 رطالا هيف نمؤبال اف ىا « هذ ناكح ناو # رورشلا ىلا ىدأتلاو

 عئاوملا عفرب ضيوفتلا ببسب * كرمي و كلذ نم كظفحي ©« كحالص

 ةدوهعملا ةراخسالا ءامدن وه“ وداكتال ويلا مدعو عناوملا قام #كمنمالا وف

 هيلع ىمو٠نع ليقو ححالاوهو وعفا ١ نم مّوم نع# ةياكح ىلاعت هللا لاق و

 ركحللا ليلعت هللا نا# ءوس لكزر٠ ىتعح#تل هكهللاىلاىما ضوفاوإل مالسلا

 جال هلئق اودارا نيح هلاق لبق ديربام مهطعيو رهسركق © دابعلاب ريصب و ىتباسلا
 اورد مو هيلطل نوعرذ ثعبف مسا ضلع كرتو ناءالا لا مهيأ هنوعد

 هءاودازاامرش ىاةعيدملا ركملاو نوعرفلا ا وركمام تائيس هللاءانوفه هيلع

 هيلع عرف لب #* ضيوفتلا 9 هللا ©« بقع فيك » نطفنملا ثالاسلا اهما  رظنا

 ماقه# ضيوفتلا ىا « وهو بيتل لب بيقعتلا ىلع ةلادلا ءافلاب #ةياقولاب»

 لقنلا *« هنسح ىلع لدي هقلاخىلا دايقنالاو ماسلا نم هيفامل هبحاصل * فيرس“

 ريثاتلا نع زجاعلا دبعلا ناف « اضيا لقعلا ه8 وثيداحالاو تاب ءالا:ىف درو

 ديعلا ناو * ىت * لك فرصت هدي نم ىلا ضيوفتلا ىوس ماهل ّوايال ”ىثلكف

 قالي الف رض عفد و عفن بلج ىلع ردشالو هداسفو هح الصو صا ةيفاع ىردال

 ميلعلا رداقلا مي كلا ىلا ملستلا ىوس ماهل

 ا 7 ا ثحبملا ع

 7س ءايللا د و امال را صاللخالاو اللا نيد ةددرنم روماف» ةعيسلا نم

 نكيلف أ سيلبا سيبلت # هلباقم وع ءايرلاىا © نيبنالا الكىف لخدو» ىللاعت هللا نم

 6 ىفةمدقم 88 ةددزرملا روءالا شالت ناد ىلع هي مدقناف © طظقيتو ةريصب ىلع كاابلاا

 قيرطناي ىناثلا «ووفهنوءدو ه«ناطيشلا 8ةسوسو هك عندو نابل والا نينما

 ه«ىوقتلا ف ةجادلا# اهعفد قرط عم اهتفرعم ىلا# اهيلادتشي ىتااهلي حط عفد

 اكرتوا ناك المذ #* اهيراحم عيجىف ف ءرم !نم صلختتو ودعلا ديك هنع عفديلا

 !سيلت) هلاقمو ءايرلا نيب ى ١6 نيالا الك ىف لخد ) اكروالعف خب

 وه وز رطخ لل ريغ نم

 ىلاءتهللا ىلا ضي وفتلا ىا

 نم هيفال(فيرش ماق٠)

 لدن) هبحاصا مالادر
 هنال (لقعلا هنمح ىلع

 لعهلاال ل عافالنا لع اذا

 هلا "ضي وفتلا ندح

 «اضياإ هيلع داقعالاو

 لوقالقنلا هيلع لدياكىا

 نا ىلع لقعلا ةلالد اما

 هللا ىلا .سمالا ضيوفت

 ىلاعت هنالف نسح ىلماعت

 ليكوت و”ىث لكىلع رداق
 م, لق رداقلا جرا نيعالا

 هلع لقنلا ةلالد اماو
 لعا ىلاعت هللاو رهاظف

 ام سداسلاثحعلا ثدصلا نجس

 ا

 ىا سما عج 5
 ءايرلا نيب ةددرم 2 لاعا

 «(ءايلا وا صالخالاو

 ءابملاو ءايرلا نيب ىأ

 دناوةقلوقو ص الخالاو
 تاكترا نم عنب قاخ

 مالا اهنال لصالا ىف ماللا سكب ( م دق:لف سيم

 ةغيصبوا ىدعتملاوامزاللامدقنملعافلا ةفيصب (ةمدقم) قرتعلا تيبلاب اوف وطيل و هلثم فطاعلا قوس ف يفخت اهن
 ثيح ند ذخالا ىه ةليح عجب ةتصلا عفو ةلدلا رمكب ( هليحو) لب قامللدب هسيبلتىا (ناطيشلا عفدف ) لم ايلف

 ةمدقملاىا (املادتشي ) ىنلا ةليح عفر قيرط ىناثلاو ناطيشلا ةوعد عفر قيرط لوالا نيرا مدقنلف ىتعي رمش

 اكرتوا ناكالعف 6 اهيراحم عيجىف ) ءمانم صاخنو ودعلا ديك هنع مفديل ( ىوقتلاف ) ثالاسا «(ةجادل



 و لمتلا ميش حوروهىذلا(صالخالاىف) اصوصخ صخ ىا ماقملا هيلع لد فوذحمب بوصنم (اصوصخا)
 فطالاو وه افرعو تاببسلل ةقفاوم بابسالا لعج ةةلوهو هيضارل 6 قيفوتلا ) هريغال (هللابو لوقنف) هماوق

 العا «ةعاطلال بس ليهست قيفوتلاو لأملا ىف اريخهديعبهللاةدارا فطالاذا نيرخادنع نامزالتمو ضعب دنع نا دك“

 ؟اطيشلا رطاوملاا عفدىف.ةبراحلا ىناثلاو هيلا ءاجيلالاو هللابةذاعتسالا بهاذم ةثالث ناطيشلا سواسو عفد ةيفيكىف

 (41) عفدلا ىف ىا (هيف رات ابهذملا) 21 ]ع لاق اذلو راتخلا وهو امهنبب عملا ثلاثلاو اهنع باوجلاو

 ن هلللاب ©( ةذاعتسالا نيب

 هل © ةبراحلاو ) هديك
 مصتعن ىا ( ذيعتسنف )

 الوا ىلاعتهللاب) ريهن و
 ىلا هت هللا معاك هرسش نم

 كنغ زئياماف لاق ثيح مهل

 ذعتساف غزن ناطيشلا نم

 ماللا (ناطيشلاناف )هللاب

 هعاسا هلثمو دهعلل هيف

 ار مدخل اوك ب1)
 لوعشلل ءائبلاب .( طلس)

 ىلاعت هللاوه» طالسملاو

 (نياعفر ءالتبا (ايلع)
 ىلا عوجرلا) دباعلااهبا
 رع عفد ىف ( هر

 سنان ع (انعهفرصيا)
 نءؤملا هنع ىلاعت هللا ىذر

 قدوم هادعت نسون

 هضغب قئانمو هدسحم

 ناطيشو هللاقي ودعو

 ىف هيوغي سفنو هلضب
 ىلاعتةهلابذيعتسينانمؤلل
 لثملقو*+ مهلع ه.وقيأ

 بهذ. ب يرغ لك نهؤملا
 بايىلا ىهتاف ةزافمىف

 هللابو لوقنف# هماوق ببسو لمعلا حور وه ىذلا *« صالخالا ىف اص وصخ ©

 أ عبجج نوك عم كلذ حيرصتب هصخ هلافخ ةوقو ثحلا ةيوعصل 8 قيفوتلا

 | بهاذم ةثالث ناطيشلا سواسومفد هتك ف نالعا *قفوتلا ىلا احات# لاوقالا

 | راتخلا وهو امهنيب عما و طقن ناطيشلا عفد ىف ةيراحلاو طقف هللاب ةذاعتسالا

 | اس1ذ سبل رهاظلا 02 راحملاو ةذاعتسالا نيد عما هيف راتخحلا بهذا 2 لاق اذلو

 , ” ةلظ والا وا .لاوخلالا» فالتخاب لب صاخشالا فالتخاب فلتْ لب هقالطا ىلع

 || اك هرمش نم الوا ىلاعت هللاب مدتعت 6 ذيعتسنف 8 دحاو صخمم ىلارظنلابولو

 ١ ناظيشلانافذ 9 هللابذعتساف غزن ناطيشلا نم كنغزياماف هلوقب #* ه.ىلاعت هللا ما

 ||| عوجرلا انيلعفوظ هتدهاجم انروجا ريثكتلو رابتخالاو ءالتالل ««انيلعطلس بلك

 | ترزاف هلاوغو هسواسوىا#انعهف مصياف هدب هرما ىذلا هبحاص « هبرولا

 | طيلستلا ناك ناف هايا اطلسم باكلابحاص نكي ملاذا اذهليقناف *عفدا بلكلا

 || ةدئاقلاف زابتخالا درجل هطيلستناكنا انلقههيلا عوجرلاد يغب فيك بحاصلا ليبق نم

 ا مهيلع كل سيل ىدابعنا ىلاعت هللالاقدقو طيلستلا روصت فيك ليقناف+ ةرهاظ

 دارملا !ةلق + ناطلس نم م يلع ىل ناكامو ناطيثلا نع ةياكح لاقو ناطلس

 )الا رول ءارالول كلذ نمر *ىقب نبيل ةصوساولا وةربلعاو نرهقلا, ناطلسشلا: نم
 ا وما ةدرحم ىوعدوا ةدر# ىوعد لب ةخ نم هتسوسوىف ناطيشال سبل هلاف

 ١ لاغتشالاناف نج- رلا ىلا الوا ءاجتلالا ناطيشلا عفدىفريبدتلا ةلجلاب و ةدسافلا تال ويملا

 يللا عاوناب عقدنيال روقع باكك هبحاص ىلا عوجرلا ىلوالاف هماهسو

 هبحاص نم ةدحاو ةرجز, عفدنبو سّررشو :بلغي دق لب ةيعصلا تاملاعملاو

 ار «اهيفننو# هدر لاغتشاب تفتلنالو » هنوع دب #8نواهتن ىا ه6 فوستر د

 ' هديكنال هعم * ةيراخلاب لغتشنالو تدروالك © مدعلاةلزنم اهلعحتو ان رطاخ نم

 10 ةياغل هبشلا ضعبنا ةرظانملا لع ررو دقو فيعض '”ىذو ةدر# ةسدوسو

 أ هلوق كلذ وعطقلا ىفانال ليلدلا نم أشننالىتلا ةهبشلا نيلوصالا فو باوللا قعسنال

 (تاوحلاو) ىدانب نا هيفةل.لاف هيلعاويلغ معلع لج املكف اهعتم وق هلسيلو هي الهىف اودصت بالك اهفراد

 هب نم الهين ادن رب هللا باب ىلع باك ن اطيشلا اذكفافلا هرج ز نم ريخ ة هد رج زناف هنع بالكلا عنعأ رادلا بحاص ىلا

 ةراحم 49 تاكشم لا فاك مهتوف رهاقلاو مهعفد ىلع رداقلا وهو مهد شن نم هللاب ذيعتس نا هيف ةليالاف هناي ىلأ

 أر اهيلار ظنلا لامهايوا اهتض راعمب ىا نين ومب 6( اهيف فلو ( الاباهأ قلنال روما ءايهلاك اهارت )»َ هنوعدب نون

 م | ردك ةلباقملا و( هب را هللا دعم ( لغتشنالو ) هلبق نالعفلا هعزانتف ةيفرظلا ىلع بصنلاب (تدروالك )

| 
 ١ هحرجو هتبلغ نم نمؤيال امر لب تقو و رع عييضتو بعت ءادتا هعفدب



١ 
 ةدحوملاو نوالاب 6 ميرانلاب لكلا ةلزنع هناف) انبأر ليت سلا اور كاذىف نآل هتهبشل (باوجلاؤ؛ ال6 و)
 (علو )درطلاب (هيلع تليقاالك 0 حابن وهو هنتم شم مل بلكلاو ةتءاصىهو يد دوسالانا للادج ر ىعفاشلالاق"

 ناطيشلا|ذكف هل كالا مه إل تك الاب هلّوأتملوهنع (تض عاناوإ كبلطىف غلاب ىا 06 وز ادانع كب ماللا ريدك

 انفرسص موقن< ناطيشلاامولاق ناط.شال كل دهاج فيك نيف راعلا ضعبل لبق * بهاوم ا ىفاك كنع ضرعتل كلذ هلم اع

 مكلناطيشلا نا ىلاعت هللا لاق امل لوقش هيلع هللاةجلر سايعلاابا هه ١١5 ز- انش تمععمو ىلاعت هللا ىلا ازممث

 توصوهو حابنلا نه ه# ميانلا بلكلا ةلزنع 8 ناطيشلاىا # هناف باوملاو ©

 غاب 4 حلو كب 9 صرح علو ف هرجزتل © هيلع تلبقا الك و بالكلا

 لوغ_ث» تناو غراف ناطيشلا ىزارلا ذاعم نب ى لاق كيلع بقيق كبلطىف

 نوع ناطيشال كسفننمو كاساءالوهو هامش تناو هارئالتناو كارب ناطيشلاو

 ىلا ءاجيتالابوا كالو مة مد لغتش3ناب هحابن ىلا تفتلت و تض عانآو 3 كله
 مناف 8 بالكلابأد وهاك توكساا هناشنموا ابلاذ # تكس 9 ىلاعت هرحاص

 لع ةوقلوا ةذاعتسالا ىف ةوقلامدعلاما تافتلالا مدعو ةذاعتسادرم # تكسب

 فاكتلا نم ماللا ديدشتب #4 بلغت. 9ع هلوق هيلا ريش اك ىلاعتدتلا نه ةمكتح وا ناطيشلا
 نال ةبلغلا و "قامكللؤا ناظيتلان ٠ ةريثك قاسقم ةمرملا كلتىف هنلد نوال
 ربجا ىنعم الاثع هتسوسو لزي ا ىنعي » انيلع 3 لكا نوك ابلاعةقشللب لص ام

 رابتخا ةلءاعم 6 ىلاعت هللانم ءالنا » هبلغتىا « هناانلع وه تف اك مركحو

 قدص © هتكت الم ىلا رهظب 6 ىريأ ف ىلاعت هقحىف لاحم هتقيقحلالاو ىلاعتهنم

 ةكئالملا ناقفعتلا ةداؤالا قاف لعل هلغو انتشودو اهذ ةركرذلا #*# ان دهاجم

 ىلاعت هللا ما ىف  انتوق 8 راتخا اضيا «و ب مايا مهتعافشو مهؤاعدو هل

 مهسذج «رافكلا 88 انعونىلع # انيلع طاس ىلاعت هللا نا اك 8 انربصو

 نوكيل مالسلاو ةالصلا هيلع هبيحلضنا ىلءامسوي مهرما ةيافك ىلعدت ردقعمو»

 باوثورجا  ظح انلن وكيل هفكىا « ,هرش وه ةيافك « وو داهللا نم ظحانأ

 6 ربصلا وف ثيداح ا ىفاكم الا مانس ةورذداهم ا واعمامموا الام و اان دب ## داهللا نم

 راس لج ناك ذل زر اك عا كلا كو مكمل ربصاو ىلاعت هّللالاق دقو قاشملاىلا

 تاس ريغل هرجا نورباصلا ىفودامتا ىلاعت هللالاق ربصلارجا نوداب وسلام الا
2 3 

 لب ىنعم ماو خبوتلاو راكتالل * متيس>ما ىلاعت هللالاق 9 ةءاهشلا رجا اذكو

 ةدش مكبيصي نا لبق «ةنملا اولخدت نا © دحا موب اوهزهلا نيذال باطخللاليق

 ىفإا نكلمل ىنءءاملو لاحلأواولا هللا عيال و هلوق هيلعل داك ىلاعت هللانبدىف

 نيدهاجملا داهج رهظيمل ىنعي © رك. اودهاج نيذلا 8يلاعتاب لصتمودك 1املاىف

 موقفاودع هوذخئافودع

 كلاش ادع نم ارب
 ةوادعب مهبلط هللا نأ

 قمه وفرضت ناطيشلا
 كلذ مهلغشف هتوادعىلا
 موقو بريبللا هي نع

 ناطيشلاناثالذ نم اوم
 تبيح مكلاناو ودع مكل

 د 2 ول ا
 ىف اك هنودام مهافكف

 ريدا ل كا
 , ناط.شال ,هضعب لاقو *

 ىبر قرماام الواو
 تنانموك:هتاذع:ساام

 ىفاك كنم هللاب ذيعت سا تح

 مل ناف ) ريبدتلا طاقسا
 ام هتلئاعم دنع ا

 د
 (ائياع) ةبلغلا بلطماللا
 «انلع) فلكتاا ةغيصلاو
 هطيلشت ىا هنا )ايشاطع

 ناحما ىا 6 ءالثا )
 قدص ىريل ىلا عتهللا نم

 قاتلا ىا )َ اندها

 انت دهام قدصضصي هتور

 هنمعانتمالا نع(انءوةو)
 ذلك نكح ةطلفتو

 دروا مهفت ( مهرش و ,ه مما ةيافك ىلع هءردق عم ) ب و را ىف »ىف 0 ةشرب ( رافيكلاانيلع طاسىلاعتهشلانااك )

 نك طظحانلن وكيل) ضع مكضع ولسل نكمل و مهن« رسصتتنال هللاءاش وأ و ىل اعت هللا لاق مهندب وانيب ةلوليحلا وامه رحت ىف مهديك

 ماهفتسالا سن:ظ ىا (ميسح ما )نا زعل ةروسى (ىلاءتهللا لاق )طا سب قمتم ف رظلا و ره سها ىلع ( ربصلا م,« (داهجلا

 نيدفةدش ركبيصينا لبة(ةنجلا|ولخ د نا) ىضذاقلا ىفاكراكنالا ءانعم و ماهفتس الل ره او متيسحا لب ىأ لب ىنءع ماوخعإ ونال

 نيدهاجملا داهج رهظي ا ىنعي( مكنما ودهاج نيذلا )هللا يعي لو ىا مل ىنعمب م ولاحخلاواولاو ( هللا اعيامو )هلوة ندا رماا وهو هللا



 1 تاذلثم دحمان | ارد ءادهشب 00 كلا ل و هب 1 ري

 اداراو ىللاعت هللا لع قاعتنا لعام 3 07١ نو. .ءلافاك | ولاقامىلع او ا وعقل اواونره دحام وب لاتقلا اوفلا

 هلعك اب دقن وكي دق نكمعي

 قدا كانا هد[ راف

 00 الدم دج ويس
 هنا هيداراو هلعك اندا

 مزابالو لاهلاىف دجو
 هنوك قاعتلا ثودح نم

 هنال ثداولالم ىلاعت

 هلدو+وال ىفاضا ما
 هنوك عنتملاو جراملا ف

 ثداح دوجول الحم

 ىنلالعلانا اذهنءرهظذ

 اهلثماو ةن الا هذد ىف

 ردا لالا

 ىفلاروصت فيك هحشالف
 دق, لاب لمااو
 هجاوخ ةيشاح ىفاك ىلاعت

 دنع نعوم هداز

 رهظي ةيفاصأا 3 رااهل دم

 اذا مث اهاباق ناديز اف

 || وه

 هنر و د|هذ رهظي و رعاهاباق
 اهتاذ ىف ريغت مل ةأرملاو

 امناو اهتافصىف]دبتلالو

 تدك تا رانا رعت
 ميشلأ ركذ ع

 هللا امهجحر مثلا و
 ردص٠والاح عاضياو)

 (ايلع هبئثي دق) هلوقل

 6 رطاخ) نوكلاسلا اهيا

 ىردنال ) باقلا ىلع درب

 واو( ن'طيشلا نمرش هنا

 نم ريخوا ) اسيفن ناك

 هداز

 كلما ندَف اهللا ٠ نهىا#(هريغ

 «اماو) لاقاذا وهريغ نءاريخ ناك ام نم دعو ناط.ث ل نءناكامونروص ل طاواخا هف رعد. نيد |هجوالذتنمخل

 لصف ىذلا رونلانم رك ذلا نع ث دحام (يبلقلا وناسالاب هللا رك ذ ىلع ما ودلاو رهقلاو) سامع دعم 6 راحلا انماعف)

 أ ابو در هو 0 0 - 5 ولع 5 ناكشللا لعغش ا بوص هدو>وو

 ل

|! 

1 
 ! | | داهللا مكنم عشبرلام 00و تالا و اال اعانراو 11-2 21 لالا« نراصلا ميو

 |١ لاش اك تبل عقاو ىلاعت هلعام ناف هقفحتو مكملا ديكأتل !هلابريبعتلا نكل ربصلاو
 أ سؤديالو مولعلل عبات عل انا تايداةتعالا ىف تفرععدقو اذك مالا نا ملاع هللا ف رعلا ف

 تاقلعت لعلل نأ اصياتف عدو كنال تثدا ولا الخ هنوكب جوبالو ىلاعت هلع مدق كالذ

 َ ! ثودح قلعتلا اذهث ودح نم مزل. الو لزالا ىف دج وام ريغ لاملاا هيف دج واف ةثداح

 ١ دارملاونالف لع اذه لاقي روهشم مواعملا ىلع 0 اا ا

 ا داهيشتسالانا !ىنال مولعملاددجن دارلافعلاد دج اهرهاظ رعشبة يا لكل قو هءواعم

 ]| هبشيلا نعي. سيقملاالا ةيسنلاب لعجينا دعسالو هيلع سيقملاىلا ةبسنلاب ةياآلاهذهب
 | هلوق وح اضياو قبساك نآرقلاىف اهوربتعاىتلا ةرظفالا ةراشالا لييسلع ءادشا

 ' نيذلاهللا اعيامل و اوكرتتنا ميسح ما لاقو ءادهش مكنم ذو اونمانيذلا رم وىلاعت

 هيزاجت » ناطيشلا نه. رش هنا قود رطاخ انباع هيدشنل دق اضياوو# , :ءاودغاح

 ]| ةلاخلا هذهىف « ةبراحلا انيلعف وف اريخ ناكام تابثاو ارمث ناكامن روصّيأ

 ]| ركذىلع ماودلاو 8 لغشلاو تافتلالامدع وب # رهقلاو 8 اهلبق ركذ اهفو

 | نايطشلا ينج ىف ىلاعت هللاركذنا سو هيلع هللاىلص لاق دقلف * هلا دلل

 ||| هياقلالا ىدآ نءام ىذمرلا ثيدحىف نصمطلاىفو مدآنبا بنجىف ةاكالاك

 ١ ىلاعتهللاركذبما اذا و سنخ هللا ركذ اذافناطيشلا رخ آلاف و كالملااههدحا ىف نات
 |مدهغدا نط فاخ ناو ايضيا هذو هلسوسوو هبلقىف هراقنم ناط.ثلا عضو م

 أ نم رجافالورب نهزواحجال ىناللا تاماتلا هللا تاماكبو ميركلاهللاهجوبذوعا لاق

 | 00000 اق جرمبام سة نمو ءاعللانملزتيام سثنمو-أربو أرذو قلخا مرش

 ]| الا قراط لكس ثنمو راهنلاو لدالانتنرسشنمو اهنم جرام شن«و ضرالا ف
 || ناذالا اذكو ىسركلاة يآ ناطي_ثلا ترهل هيف اضياو نج-رايريخ قرطي اقراط

 || طقف ناسالابال ناسسللاب ركذلادنع ناسالا بلقلا ةأطاوم ىنعب «بلقلاوناسالابإ»
 ذلك ىلع د ديرجتلا هتلاسرىف ىلازغلا دج-ا لاقع هددصي نت اهف اهسالصا هلعفنال هنال
 ! 0 قفاوملا عكالاب راو ةضوعب حانج لدعبالو ةرذ عفنبال ثاذناهللاو ديحوتلا
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 هنافاهلامو اهانيمىف رظنلا(هسواسو ةف رمز انيلع و( ءالد الل والاو ةيراعحلل يناثلا بسلا اذه و لطابلا و قلا 0

 ديا ف رظ (الوا7قارفالىا (ديالفإل عادلا دركلا نم ةديكم مج (.داكو) ريعسلا باذع ىلا الا انوعدنال هنتوا

 (اهرش نمت ىتلملاو ىتاج- رلا (اهريخ زيف وز باقلااىلءةدراولا (رطاواطلا) ديو بما (أ نم هقرعم نإ

 نيدياعلا جب اهنم ىف روك ذمكالذ قيقحن وناطيش وسدفنو ثالء وىلاعت هللاةعب را اهأشن«ناركذدقوىسفنلاو ناطيشلا لأ

 هثعب )لاهل مهب وااملع م زعي لاما ,ملع بقاعيال اذاف ميدبعلا باقى ىلاعت هللا اهل د راثا) رطاواخاىا (ىف)ز ىلا زغلا مامالل

 (ءادتاإ ىللرصفتال فرد را «اماإ تبيسالدانسالا نم أ ا١ا/ا 0-١ اهلادانسالاو (كوّرئااو لاعفالا ىلع

 انيلع## وف ,هنافنادجولاو ةبرأاهدهشياكهلدد رح لهست ركذلاب هضخم دتعاماو

 سماجنال ةفرعملادنع هلاو اهنع زرت ىتح ديك عج «.دباكمو هسواسو دف رعد

 هي رطاومتاأشذ٠ ةفرعم نمالوادءالف #9 رفد س>ا رادلا بحاصنا ملعاذا ضالاك ||

 « وف اهأثن٠و رطاوملاا ةفرعمنم لون نا نسحالال يق لصحصتو ًاشنننبا نم

 ىعاودوتاحالتخا  راثآ 98 رطاولخاىا * ىهف اهرش نم اهريخ زيمت ف نم

 ليت كورتلاو لاعفالا ىلع #9 دبعال ةثعابن وكت # هع دبعلا بلق ىف ىلاعتهللا ادخلو

 ءاضعالا كرت ةينلاومزعلا ل رحةبغرلا وةبغرلا ل رح رطاوتللا مث رطاوملما اههأ د فانه

 مسا هل سي «طقف رطاملاا هللاقيفإ# ”ىش ةطساوالب اياد اقلخ ه#ءادتااماه

 انثدحم رطاخلا نوك ةءالعىا #هتمالعو# ىضقناو ةعرسسب صاذا رطخ نه هريغ

 قلط» « لودالا# ىف «وطددرئالب اكو امهس* ايوق هنوك 9 ىلاعاهللا نم
 لاعالا هه ىف هوو ىعرشلا عقلا و نسلاو ملاعلا ثو_ اهتاهماوا تايداقتعالا

 دهجلذ. #داهتجا بيقع اريخنوكينا و#©ةديجلا وةكيدرلاتاكلملاو< ن٠ 02 طابلا

 فاص والاه ذب رطامللا ه« ىم-؛ و ىلاعتدللانمكاماركا ةعاطوو# ةقاط فرصو

 مهدهجا واذ. انيفاودهاسنيذلاو ىلاعت هللالاق ةيانعو افطلو اقيفوتو ةيادهؤو

 لاقو ائيلا ةلصوملا انقرط #* انلبس مهيدهنل هه انيهاون بانتجاو انما لاثتماىف

 مهادن رطاوخم ؛« ىده و هللا د مهدا زو» تادابعلانايتاب#« اودنها نيذلا وه ىلاعتدللا

 ه« بنذ بيقعارشش 8 نوكينا # وا #9 ىلاعتو هناح# هيلا لوصولا ةيفيكىلع

 ىلاعتهللالاق بنذلا كلذمؤشب ىلاعتهللانمدبعلا كاذل «ةناهاؤ# ةريغصوا ةريبك

 اهلوا بلقلا ةوسق ىلا بذذلا ىدؤيذ نوبسكي اوناكام مهبولق ىلع نار لب الك

 كالذ 6 ىم-ف وو ايندلافةلجاع ه# ةبوقعو 98 نيرلاو ةوسقلاىلا ىدؤي مثرطاخ

 ىا لبق © الالضاو © قيفوتلا دضو نوعلا كرتوه ©« انالذخ هه رطاللا

 ىتح دتشا اذا اماو رايتخا ةلاىف دبءال يبا اذا اذه ليقو ارييحتو ةفاضا

 جالعلا روصتاال ةلاملا هذه ىف اعبطو اقُح ىم-يف ةيلكلاب هنم رايتخالا بلس

 هلماع فذح قاطم لوعفم

 هللانم ءادشا أدتساما ىا
 رطاخلا ةللانن ) لا
 وز بسحت ىا 6( طقف

 نوك ةمالعىا( ه:ءالع
 ءادت |ىلاعت هللا نم رطاخلا

 هروب ع فلانا الب
 مامععم) هتاذىف (ايوق

 (لوصالا و هفددرلال
 لانقلا و فاضل

 نامالا نم 6( ةنطابلا

 ضضولحالا و .مالعالاو
 قالخالا نماهريغوءابرلاو

 ةيمذلاتافصلاو ةديجلا

 6 اريخ نوكي ناو )
 (تيقع هللا دزع | ييض مه

 محدفالا و ةفيعض ةغاىهو

 ©« داهتجا زن ءايلا فذ>

 بيقع ( و ) ريانا ىف
 اهنم راثسا هللا( ةعاط)

 الذ هْنَع ايش هيلق

 نم لكل ةلع (اماركا)
 وا ةعاطلاو : ذات حلا

 (ىمس افا ريخ هن وكه مك ح
 (ةياده) ريما رطاخلا اذه

 هذ (ةيانعو) لاملاف ةيرياغاةدارا «(افطلو ) هيلع ريا لبس هليهستا (اةيفوتو )برلا ىضارا ديعلا لامصيا نم هيفامل

 لاقو ائاضرل ةلصوملا « انابس مهن دهنل  تاعاطلاب ( انيف اودهاح نيذلاو ىلامت هللا لاق ) هتمدخلل هلهاذا ىلاعت

 (ارث) نزكدا (وا) اناسحاو هنمالضفىا (ىده ,هداز) ىدهلا قيرط قف كواسلاب «اودتهانيذلاو) ىلاهتهلل|

 ىقب اذ'(الالضاوانالذ+) كالذب ىم-لا رطاملا ىا( ىع-دث )بن ذملا الذل ( ذب ودع ون اه !بنذ برقع )ىلاهتهللا نم |دعبم

 ةيشالا ىفاكج العلا روصت.ال هلا اهذه ىففاسبط واق ىع# ديعلا نه را.:+الاب اء ىتح دتشا اذاو ىنات>ا ةلخلاىف كيعأل



 .هئاب لو#و ةعاطال دوق هيافطل (مدآنا ىلع ىلاععت هللا نه لكو»] ءادتااما هلوقىلع فاطع (كالع ةطساواماو)

 كاوربلاكو» برعض بابن» بنرالاو رئاطلا ثج لاقي سااجىا ةثلثلاف ميللاب (مئاج) ىلاعتدللا ظفح ةيصعللا نيبو
 ةللاَس) نذاةفص ( ىنيلا) هس لحم ىا 1079 ع ( هلق نذا ىلع ىهتالبالاو ءابظلا ىلع قاطا امبرو ريعبلا نه
 نه لعافلا ةغيصب( مهلملا

 ماهلالا هتوعدل و)ماهلالا

 هنوعد ىا )» نا

 5 رىصعلم ريخ ىلا الا)

 ( هتمالع و ريغىلءلججلا

 هوكح ) ماهلالا ىا

 كَريلاو لءفلا نس( ادد رن

 لودالاالعورفلا ىف وز

 ( ةرهاظلا لامعالاو )
 ةاكزلاو ةالصلا نم

 نه اهريغو ةقدصلاو

 وز حراوجلا لاعا

 ةعاط قبسالبإ نوكي

 (يلغالا ىف ةيصعم وأ
 ءادتا ثالذك الملا همهلي لب

 1 بيقع نوكب دقو

 ىضارملا ىلع ايش ةعاطلا
 اذاقنا ةيصعملا بيقع وا

 «ةعببط ةطساووا اهتم

 ءادتا ىلعاما فوطعم
 هم ضفامللاو هتلاصال

 ىلع وا ءانعمىف ربتعم

 ظفالاب ب سنا وهو ةطساوب
 حابصملا فو قايسلابو
 ناسذالا جانم ةعببطلا
 يدلك حالا! وما[ كيملا

 ىلا ) اهنسمل 6 ةئام )
 ةوهش عجج © تاوهثلا

 ىلا سفنلا قاياذا ىهو

 ىإ ( اهلناغدو ىلا
 سفالا )ةروك ذا ةعببطلا

 - ايصملا ف ايءاوجإلا لها نم وهو هاوه عب لاقيف موءذم ىل.م ىف لمعسا 3 "ىذا وح اهنارداو سفنلا

 مدانبا ىلع ىلاعت هللانم لكوم## ءادتااما هلوق ىلع فطع 6 ثاإ» ةطساوناما وف

 ةيفلسلا ىلا ةيولعاا ةوحا نع ضاغالاو عبطلا تايضت#٠ كا سفلا ل ا

 ماهلالا هتوعدلو مهلملا هللا وي دمهأي  ىنولا دبلق نذا ىلع ف مزالءو بكم 6# مئاج
 ةلناطيشالنا سس وهيلع ىلاعت هللا ىلد ىنلا لاق# ريخىلا الاه ةوعدا|هذه## نوكت الو

 مالسلا هيلع هلوةريغصلا عماجلا فدازو +جاهنملا فة وعدلاب ةل زن ىنءيةل كاللل ومدآنباب

 قيدصتو ريللاب داعناف كالملا ةااماو قلاب بيذكتو رمثلاب داعياف ناط.ثشلا ةملاماف

 هللايذوعتلف ىرخالادج-و نمو هللادمحلف هللا ن٠ اهنا [عيلف هذد دجو نف قلاب

 لاق مث اضيا ريلناو رسثلا ىف لمتسا داعيالاىوانملا فوٌؤرلادبعلاق «ناطيشلا ند

 اك ذلا هلو رطاولتاو سانلا تكا هيلا ىدتج.ال نيتللا نيب زيدتلاو قرفلا

 ااا 0 | اا رألا هانتثاءتيتو ةواقثلا ندب وهام اهنمو ةذاعسلا رذن وهام
 ةعباتموا اهتالخاو سفنلا تافص ةفرع# علا ةلذوا نيةيلا فض اها سءاخال

 .هعفرلاو ةلزنملا بلطو اههاجو اهلام ايندلا ةبحموا ىوقتلا د_ءاوق مر ىوهلا

 نمو ناطيشلا ةملو كالا ةل قرف ةعبرالا هذه نم مهع نف سال دنع

 ةعبرالا هذه ضعب دوجول ضعءب نود رطاوملللا ضب فاشكتاو قرفت ملاج ىلتا

 ماهلالاو ةسوسولا نيب قرفشنال مارا لكان ٠ لكزا ىلع اوةفتاو ضعي نود

 لخدي محدان ةلزنم كالللاذا # اددرتم هنوك 8# كاملا رطاخ ىا *« هتمالعو هه

 ىوؤ» ريخللاىف كتبغرو كتاجا ءاجر محدن لك كيلع ضرعيو هجو لكن هك٠
 لامعالاو دئاقعلا ىلع علطيال كلنازال ثكالا ىف #« ةرهاظاا لاعالاو عورفلا

 ةعاط قبسالبو 8 نحن سيل قالطالاف جاهلا ىف ك مهزكاىف ةنطابا

 ىئا ناك ناو لاق ثيح جاهاملاىف امل اضيا فا اذه «# بلغالا ىف ةيصعموا

 هللانهريلتا رطاخ ةفرعماضيا هيفلاقهنا [ءاوبلغالا ىف كلملانف أدتبم ريتا رطاخ
 ةعاطو داهتجابيقعناوكللانفاددر.هناو ىلاءتهللانف ايوقنا ةثالث كلاانهوا

 لاعالاو عورفلافناو هللانفلوصالا ىف ناو بلغالا فكالض!نف ءادتاناو هللا نإ

 ##ةطساونوا 9 مهفاف ةيصعموا هلوق ةدايز تفرعدقف ٌركالاىف كالا! نفةرهاظلا

 ةطساواماو ىلو الاف ءادتاامإ هلو ىلعوا كل٠ ةطساوناماو هلوةىلع فطع رهاظلا

 « سفنلا اهل لاقب ف بأ وا نسح نه تناك فيكت اذال الن وك تا وهشناا ىلا ةلئامةعيبط إل

 تاوهثلاو تاذللانمأتو ةيئدبلا ةعيبطلاىلا ليمتىتلا ءوسلاب ةرامالا سفنلا ىهلعل
 ةيمذلا قالخالا عنو رمثلاىو أ ءىهت ةيفاسلا ةهطاىلا باقلا بذجيو ةيسللاو

 اضيا سسفو ©« ىوه اهتوعدل و ىعسي ىا لاب * و 8 ةئيسلا لاعفالاو
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 نماهنالىلاعتهللا ىلا اهعوجر روصتالو# رثلا ىلا الا 95 وعدلا كلت نوكتال وو

 ىلاعتهللا ىلص هلوشب ةراشالا هيلا واهيهام تف عدقو نج- رلا نعمدعبم و ناطيشلا ب زح

 هلوك 9 سفنلا نمىا# هتمالعووؤله كبدنج نيب ىتلا كسفن كودع ىدعا لسوديلع

 لوزتال اهناف * ةدحاو ةلاحىلع و لاثمالاب ارركتم ليقو اناث # ابئار امعكم

 لشالو فعضيالناو ل8 اهدوصقم لصحنو اهداره لصتنا ىلا مادقالا نع

 رغااكىوهلا نيف راعلا ضءب نعو ةدهاجملا قدصبالا ليق لوزبالو « ىلاعتهللاركذب

 اندن لتاش ىذلا جراحلا لثموا رهاظ رهقو غلا عمشأالا فرصن.ال براحاذأ

 بناج نم لخد بناحنم هندرطاذا بئذلاك ناطيشلا لثمو لقب ىتح عجري داكيال

 ةلزنم هلاوز بعصيام لزأ ىزاحم قالطاوا هديت بحب فذصملا قالطاف رخآ

 ةدحاوىلع ييعللا نب ماب فرعي سفنلا لبق نم سثلا رطاملاا ةل+ابو لوزالام

 اههلوانا نال نكل نيدباعلا جاهنم هذخأل قباطناو اذه هركذ لاوزلا مدعو

 هللانم « طلسم ناطيش #9 ةظساون اماوىا *# ةطساونوا 9 اههرخأآل مزاتسم

 هبلق نذا. ىلع ماس مدآنبا ىلغ  هتدهاجت رجالا ريثكتو رابتخالاك ةمكمل لات
 هنأداهنال ةغلابلل ةيعستلاف سوسوملا * ساوسولا هللاَشب ف نذاةفص © ىرسيلا

 كلذلوهبرناسنالا ركذ اذا رخأت ىا سنخم ناهندام ىذلا * سانمللا ه8 هنداعو

 هاب رطضمواددريم هنوك 8 ناطيشلا نمىا © هتمالعوةسوسولا هتوعدلو #9 هب ىع#

 ةيصمماىنهل ضرغالذا رخاىلاهلقهنب ”ىثلهنوعد دبعلاب < ملناف ”ىثىلعرصيالذا

 «زكالايف 8 هنم «بنذ قبسالبو 8 ناكامفيك لالضالاهدارملب ةصاخلا

 هناف ثكالا لوقف ىلوالاو تاقالازتك وا لاوخالا زك اوا صاخت الا ةك آى

 6 ىلاءتهللا رك ذب فعضي و لش ناو# لاح لكب ءاوغالا بلطي و :سثلا ةوعدب ”ىدش

 ساوسواارش نم ىلاعتهل وق دنع ريسفتلا لها لاقأك' هللا رك ذدنع سني نا هداهنزالا

 ةمالعلاهذهف ىلاعت هللارك ذب الئازوا افيعض هنوك لاقبنا قفوالاف مهفاف سانخلا

 براق:لاك ثلاثلا عم لوالاف رك ذلادنع فءضلاو ق.سلامدعو ددزلا ةثالثروما'

 ناطيشلا رطاخ # نوكيو 8 هاكتالذ يف ىلازغال عباتهناو عيضوت ةدايز دصقهنكل

 نال © لب هتاذلال## الوضفءاريخ هه ناطيشلا رطاخ *© نوكيدق و بلغالا ىفارسش#

 ىضرب ةرخ آلاف ةيلكلاب عنملاىلع ردقب 1نادناف 6 لضافلا 9 ريللا « نع هعنع
 نمبسانملا نكل لوضفملا ظفالا رهاظ ريمللا كلذ, دبعلاىا # هرحيوا # ثاذىلع

 وعدباعر ناطيشلا جاهنلاىفا قفاوماوهو الضافولو !ةلطمريهلاوه ىنعملاثيح

 ريانا ىلا ةوعدلاوا ل_ضافلا نع عنلل لوضفملا ىلا ةوعدلاك ثلا دصقل ريخلا ىلا

 بنذىلا 8 لاقامرخآ ىلا هريغوابعنم سشلاثالذب هريخ قبال ميظع بنذىلاهرضأ
 قاط ىلع مجاررظملاو والا زول ىلإ | عفنلاك ريما عفن نم ارض #8 مظع

 (ةدحاو ةلاحىلع) امزال (ايتار) ايسفن ايعاد هنوكل (امه<* هنوك هتمالعو رئشلاىلاالا) ةوعدلا(نوكتالا ]|

 (ىلاعت هللا ركذب) فاقلا كو تلا منإ (لّسالو) ىسفن ه6 17- دراواانال (فعضتالناو) فاحت

 ىلع فاظع مث هببسب قى

 طاسم ناطيش كا ا و

 مدنا ىلع ( ىلاعت هللا نم
 نذا ىلع متاج) هلءالتا

 ىرسيلان ال( ىرسسبلا هبلق
 ىعلاو رذقتسلل ةدعم

 ىا ( هللاقب ) ةماركل
 ( ساوسولا ) ناطيشال
 ©( سانالا ا وا ولا محب
 ةسوسؤؤلا نع رختملاىا
 «(و) ىلاعتهللا رك ذ' دنع

 ةسوسولاهةنوعدلا لاش

 رظافناب ا, ( هتمالعو
 (اددز.«هنوك )ىتاطيشلا

 ان طضموا) سفللاو
 هلنلا ىادلا نوكل اعف
 نم هنوكوا جراخلا نم
 البو ) كاللا وا سفللا
 لصاملا نم (تنذ قبس

 لالا (ىف) رطاللا كاذل
 هنعنوكيدقو( ٌركالا)

 ةلقلا نم 6( لّس ناو )ب
 هللا نك ذب فعهضو )

 ريسفن نم تع ا!( ىلاعت

 ىا (نوكو) سابحلا

 هنم هيلاوعدملا رطاخلا
 (باغالاف )اضع (ارش)

 نوكيدقو) لاوحالا نم

 هلغشيف ( الوضفم اريخ

 ريخعلا «نع هعنع نال ) هب

 ىف ايعس هيلع (لضافلا)
 باوثلا لي زج نم هنام رح

 لضافلا لعذ نع ىثانلا

 ريكلاوا بممأ| ىف هعق وب ناك (ميظع بن ذ يلا هر لإ اريخ(وا) سفنلابةمئاقلا تالاهكلا ةليضف مج لئامضفلا نع همن ىف



 )ا ازيدلا ىلا (هتءالعو) انادتتساو امه تدرؤوا ةعاط نم ريخ اناشكتاو 5 دال ةيصعم مكلف ءاع ناالاق

 ٍ؛ الئرخاةمالع (وةيشخ عمال ) لماعلا بل ىف هي لد ا1 (طاثشن م هيف كبأق ّن و ا < دام دكا" قع هيلا وعملا

 ءمال )هل هربرغنل ودعلا نم م(نءاعمو نأت ممل هي 1071 ةر مالا عارسا ىا «ةلع عمر كالذ را

 ع٠«و)ةيقاعلا نم(فوخ
 34 ىا ( ةبقاعلاّئ ع

 (ةريصب عمال )ديلا لؤِاعي
 مدعو ثالذ ةرغ هلهط
 ىذمّرْيلا ج رخا + هب ورسم

 اهنزومرملا ىئاسنلاو
 نع ) (س تزل هلوش
 ىلذهلا © دوع_سم نا

 نع هنعىلاعتهللاىذز)

 هيلع ىلاعت هللا ىل< ىنلا

 باقلاىف لاق) هنا(1-و
 ديدشتو ماللا عشب 0

 ةمقأا هللا 0 ممل

 باقلاىف عقن ةرطغلاو

 زمشلاو ا لغف 0

 ةياهنلا فاك هيلع مزءلاو

 ثيدحلا بيرغ حرشو
 أ ( ريغ ايداعياب كلملا نمد )
 ىنغلاو ةرفغملاك هلوصح

 حمسشنيو بلقلا نكسيل
 ىا داعياب هلوق ردصلا
 هآ ةفصوهو هنم دوب

1 
 هب رق هيلع ّسق وكلما ند

 دراولا قحاب قيدصتو)
 ىلاعتو هنا“ انال وم نم

 دارملاو( ودعلا نم هلوز

 هللا لاقناظ.ثلا ودعلا ند

 مكل ناطي_ثلا نا ىلاعت
 اودع هوذاف ودع

 || نءؤملا قلغل 6 سئلاب داعب اب)
 (قالاب بيذكتو) هءاعتاو

 ناطيش ١١ ىلاعت هللا لاق هدض لعب وا كرم مهالاب هلعق ٠ نعما (ريكانءىهنو) 0 قزاطم ريغ هنا

 نبل ناظيشلا ن م هتمالعو 0 تبجاوااك رث ىلع مدقم ةمرالاو بدنلاوةحابالا ا

 رورسو # طاشن عم »ريما كلذ ىف# هيفكبلق نوكينا 9 نب روكذملا ءاضفالاو |

 لثمن ىفناطيشلا نم ةلبعلانال  نأتعمال ةليعمو 9 عوضخو * ةيشخ عمال
 هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا نع ماقملا اذهىف جاهئملافو +نج-رلانمىنأتلاو ماقملا اذه

 بجؤاذا نيدلاءاضتو تكردا اذا كلا جيروز ةسخىفالا ناطيشلا نم ةردعلا سو

 نماعمو 8بنذا اذابنذنم ةبوتلاو لزتاذا فيضلاىرقو تاماذا تيلازيه<و

 جازملاةهجنم ضرعيام رطاوملانمليق# ةريصب عمال ةبقاعلا ىععمو فوخ عمال
 اذافةمارل د ضرعيالهنمو ةرفئهدضو ةوهشىعم نك اذا اذهف قفاوامىلا الم |

 هنمو ةديد ىعم نك اذاف مجيبقلا لعقلا ىلع افةعاب ضرعبام هنهو ةيث ىعس نك

 ىلع 'ىثوا مكح تيبثتب ضرعءئزامهنمو 8و د ىفم نكت اذاف ءاقلل ا لا كهتساي ض رغيام

 نغهلةةيقعالام رك ذب ضرءزناف اكد ىمع اددريءناو اذعىعس نكمت اذاف هيلعوهام |

 تيعم 11 رطاوخ لاصخلااو قولا عبو الهح 06 تانّدلا لييس

 جرخامناطيشلا نم نوكيامو كالا نم نوكيام رطاخلا نمنا ىلع ليلدلاو اهصخشاع“اب
 هيلع ىتنلا نء هنع ىلاعت هللاىذر دوعس نا نع ىذمرللاو ىلانلا *#تس#

 كيقو برةاوهو ماملالا نم مهفلاب هاما «ناتا باقلاىف لاقدتا مالسلاو ةالضلا |

 ىضانقلا نع ىوانملاىف © ريخناب9 لاعفا هن ز ىلع ه#داعباب كلما نم ملف سملا ىنعم

 اهنال هدعنامل ةاكاشإل نوكي نا نكعو هدعواذا هدعوالاقي افرعرسشلاب صتخاناو

 قلاب قيدصتو# ريتا رك ذب ءابتشالا نم نماللوا هيفرتك ناو اهلبقام صتختال

 نوكينم سانلا نأ راهنلاو لبللا بقاعت باقلا ىلع نابقاعت ناطيشلاو كلا ناف
 ءدضب رخآو هلكا راهنهنمز نوكينم سانلانمو هدضبرخآو هراهننم لوطادليل

 هارثىلا رطخ هيفام لكىلا ىدؤيام # رشلابداعي ابي ناطيشلا ىا 6 ودعلا نم وفي

 لاق عدبلا لها ماقمك ريتا نع ىهنو قلاب بيذكتو# لوضفلاةءاراب لضافلا |
 قملا فشكو )اةدافاو ريان اة ضافا هناع هللا هما قالخ نع ةرابع كاللا ضيفلا ف ْ

 ءاشسفلاب ضالاورمثلاب ديعولا هاش قلخ نع ةرابع ناطيشلاو فورعلاب دعولاو

 هللانمناك اف هيقداع فةوأرم ا هللا جن رف كالملاو ناط. ثلا نيد بذامصم باقلاو

 ىراثالورقل حلاض ةرطفلا ل_ضاي باقااوهدهاح هودع ند ناكامو هءاضعاىلاعت

 | ىلع بابكالاو ىوهلا عاباب امهدحا مجرينكل ايواست» نيطايشلاو ةكئئالملا

 «6 هتع هللا ىض ر سنا نعو# ايئدلا ىبانياهف اند اهتفلاختو اهنع ضا عالاواتاوبشلا

 اتهانجاكحاي رضيال هفعضنا يعتشناو فيعض وهوراعنب ىدعديف ىهتلانعلبق |
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 تع ىلاعت هللا ىضر)ثالامز, :(سنانع) (اند)هلوشن هلزومرملاامندلا ىنانبا ب رخا + ءاشسفلاب كرمأي و رقفلا دعب
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 0 ا ههجحو هفناىا (هموطر خفضاو ناطي كلا نأ لاك مال او ةالصلا هيلع هَ

 اباقىلع) ا هل احابقتسا اموطرخ هفنا ىمعد ليف | فذا هه ١075 موط رذلاو تاَدذ لا ىناهفصالا

 سوفنلا ج4!وهف هت 0 هل نيرا تا ْ

 دباورلاءذهب 0 عماطلا ىف ن .كل سوماقلانع ل لا هيلع تمككاموا

 نهو هراّقنم ريطلا نم 00 هفناودق ىارسمفو همط <> عضاو جر#لا اذهنعو

 هللا رو اذاف ح-ألا ضعبىفو «نافمدآنبا بلق ىلع اهفو اهنا ةبادلا
 هفىف ةمقأ هبلق لع # هبل ةنلاىل هت هللاىمنناو# ضبقناو رخأت «سنخ يلاعت

 ديعسونا لاق نوب وافي هيف سانلا وهرك ذر دق ل عناسنالا نم ناطيشلادعبف ضورفلا ىف لاق

 ركذلا م: زلمكك لما ”ىثىا لاقف ىلاعتتلقذ ةيحان ىبعذخاف سيلبا ت تيأرزارملا

 ىه ةفي طلو كيف ىلقبلاقو تفنلامثىلوذ ايدل'لاق وهام تلف هب عداخاام م >رطو

 تايضتقءو ايندلا ركذ بلقلا ىلع بلغ:!ه4*ىلازغلا لاق «رارسثالا ةبعصو عاملا

 ناطيشلا لحرا هللارك ذىلا بلقلا فرضنا امه* و سوسوفالا#ناطيشلادج وىوهلا

 نيرو د ةانمنلا نا هددح راناطشلا للعام ميكحلالاةو + هلاحم قاضو

 ناكرا عرعزباجب# ةنزلا كالت ىلا

 اذاهنال ركذا| نه قثوا 'ىثب مصتعبالو هرقءنع هعزي ىتحيلقلا زفتسوندبلا

 راودتعلا مهو راوثالارانب رد صلال ءتشاف راونالا تجاه باقلا نم رك ذلا جاه

 تاورمشلا ران تدجو انراهىلو باقلا نم 0 ذلان اعف ودعلا ىاراذاو تاوبيشلا

 عضو“ هنرينادب رلأ- الجرن ا زيزءلادبع ناانعوهديك لطبفارو ردع التماو ا

١ 

 هجراخ نمهلخادىربرومللا هبثيلج ردسج مانملاىف ىأرف ىمدآلا بلقنم ناطيشلا

 0 لحدا ع وطموط رخ ا ىلع دعاق عدفض هروص) ناطيشلاو

 ءاردكو هظعلا ف دهاشي دقاذه ل ث مو سذخ هللا رك ذا ذاف ديلا سوس وهبلق ىلارسرالا

 سانلا وعد ةفيج ىلع مثاح بلك ة روصب نيفشاكلا ضهب

 | رسثلارطاخ ةمالعإ# اما 6 وف ىهتاكالملا :اذكوبولقلا بابرال فكتب ناطيشلا

 ١ اقلطم «كيذك رينا رطاخ ةمالع و9 سفلاوا ناطيشلا نموا هللا نمءا وس اقلط

 اهيناثىلا لدعيال « هنو نازيم مج «(نيزاومةعبرا امهتن رع ف 99 سفنلا ىوس

 رطاسملا «* قفاو ناف عرسشلا ىلع هضرع لوالا # لكلايف اهلوارثعت نودي

 نايءاىلع صندجوال امرذا هصخم ةقذاوم مزايالىئعي اكربواالعف «# هسنج#
 رظنلاب دهتحلا نم ةجرطسملا ءاكحالا:اذكو تاموهعات حت دجوب لب لئابملا ضعب
 نابئالذ سنج دض «هدضو» قفاو «ناو ريخن# ةيلكلا ,هدعاوف تحنليانيلا
 ةلخادلا تاّيزملا نه نوكيالو عرش موعت الخادالو صنب انباثهنيع نوكيال
 / هفءاهوركموا امارحناو هيض اضرفوا الفنناكنافليق ه# سثنإ# تايلكلا تح

 ءاللعلل نازمملا اذهو سفلاىوه فالخ ىلا اه« رئا ذفننا رطاخللا ىوتساناو

 ىعديناالارشالو ريدم سلف صنهيف دج وبالامنا هرهاظ دوا لكلال نيصسا رلا
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 ١ ناي ىدضينا دضقلا وزبلا

 0 21ه سوسو ( مدآ
 هللا) مدآ نبايئا (ركذ

 ردات ا( سنجب ىلاعت

 رك ذلارونداعبالكالذ نع

 هنيبو هدب هتلولحو هل
 ىا (ىلاعتهللا ىسنناو)

 ةلباقم هب رهن 0

 ناطيشلا ىا 6 مقتلا ١
 ( هيلق) ةغلابلالاعتفالاو

 هيف ىقاهلعج ىا ةموسوال

 هء اهوندل ديقللا اهناك

 00 ناس اذه لمأتف

 ةداسفلا رطاوقلا قرط

 ةمالعاماو ) ةروكذملا

 ىأ"6 اَتلطم نقلا طاح

 اناطياتت وا

 ريخلا نطاخ ةمالعو )
 اناج راقلطمىا(كثالذك

 رطاوذلاًا ش نمو ايكلموا

 ىلإعت: هللا هثدحام ةعبرا

 ثدهمتامو دبعلا بلق ىف

 ل يت
 هلي وعل هلساودا
 ةط_ساون وأ تاوهثلل

 هبلق ىلع 2غ 0

 اق.ناكف

 تناوللا ىف قراسلا

 فاول داش زالا
 نئمبةلاىا (امهتة رعلف)

 (ةيام نيزاو» ةميرا)
 ل والا ) ضع ىلع اهضعب

 )َ عرشلا ىلع هضرىع

 رك

 اناس

 كرم رب" ديعلا بأ



 ةنلاوىلاعت هللةيدوبعلا هلعب دصاقلا (ةرخآألا ءادغ ن. ملاءىلع هضرع ىتاثلاو) لالضلاالا قاحادعب سيل هنأل
 جونا) العو الع الاقهو الا (لءاكدثموزلت ا ةرحالا ءابعو كل وأملا هاي زايئدلا ءاطع مهضعب لاق هيلا

 أجر نمالا دجوناللب دابعلا ىلع هي ١07 نع داوسلاة يلغل ريسكالا نه زءاريخالارصعلا اذهىفوهنكلو

 ىا6ريخلاق نافإ) ىلاعت
 ريخ رطاخلا اذه لاق

 | ةحابالاوه ءايشالاف لصالا نا ىلءءانب سن اكلذ تحتديلدالا ةحابالا لوخد
 اءالع نهال لباقلطمال ه6 ملا ىلع رطامللا ىا « هض عىناثلا9 نازيلا «و# لءأت ا

 ةلآمه«ولعنولعحجي نذلاايندلاءاطع نعزارتحا ةعروتلا نسما ةعرسشتلا ةرخآلا ا ِ
 ممولع ىضتق نوامجلالو عفّرلاو بصانملالوصوو لاومالابلجو ايندلا عمل 2 ت0

 "تامر اوتاهوركملا نوبكتربلب تاهبثلانع نوبنتحالو مهلامعا ىف نوطاتحالو ابا لعألا -
 مهف امهوحنو ٍبعو ءاير ىلع هلع ناو اطضمو اتقماودادزا الع اودادزا املكف رش وهلا (ناور 2
 ىلاعت لاقو + مهنم رارفلاو مهنع ضارعالا لب ءادتقالل نومكصنال هلا قاخرظا كراك نه 0 مح
 ىلع * و ه اطرف هرما ناكو هاوه عبتاو انركذ نع هبلق انلفغا ن٠ عطنالو هلو_مرو هلل ةتححاو

 الا ]1 1 نعااضرعم نوكي ناب داشرألا ةقص اف « لما دش ماو | نازيأا .اذهو نينمؤللو
 هللاىلص نيلسرملا ديس ىلا هتعباتم لسلستت ريصب صخشل عبات ناك دقو ءاملا || اننامزف دجوب الق اضيا
 ةالصلا ةركو مونلاو لوقلاو لكالاةلةنم هسفن ةضايرل انس ناكو لسو هيلع ةترركلا ف ءاكن

 ةريس هل قالخالا نساحم العاح ريصبلا مجشلا ةعباتع ناكو موصلاو ةقدصلاو || هضرعثااثلاو) رجالا

 عضاوتلا واو سغنلا نأ أم وةعانقلاوةواذ لاو نيقي ار ليوا كلا لري حلاص مج (نيماصلا ىلع
 راونا نم رّوناذا وهف اهلثماو ىتأتلاو راقولاو ءافولاو ءاهلاو قدصلاو ١ لاكتدتنا قوة عاقل وه
 تيربكلانم نعاردان هلثم دوجو نكل ءادتقالا ملصن مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا أ بسح دابعلا قوقحو
 رفظنا ىاليق # دجونا # ةيدلولا هحئاصنىف ىلازغلا لاقام الا 0 ىف ناك ناف ) ةقاطلا

 *6 ريذف ريخ وه وه«6 لاق نافه هنع دالبلا ولحالو ةمايقلامون ىلا دوجوم وهفالاو رطنلا تذ يا كهف
 هناف ةناما بحاص هلال هللادنع # رسثشنرش 88 وه لاق #* ناو و ىمالا سفنىف

 نيماقلا 6 نيملاصلا ىلع هضرع ثلاثلاو © نطابلاو رهاظلاف فرصصت بحاص
 ةدهاج# ,هراما ناعير اوفرص نيذلا هللاىهنام عي نع نيهتنملا هللا ماىلع 0

 00000 ١ ءاع اولعجو هللاىوس "يت لكن اوغرفتو هللاةعاطلع مهسقتا || 537 2-60
 هلو قنع تكسي نا ىلوالف ةرورضبالا مرحلاك اهصخرو بجاولاك مهسفنا نيل اصلا دض (نيمحاطلاب)
 ة١جاهنملا ىف ىلازغلااماو ةلكلابهنع تكسيوا انهديزيو قباسلاف لماكدش مو لمهم امهنم لكلواو

 قيرط وا نيم ١لعشلام نيللاصلاب داراهلعل ملاعلا ىلع ضرءلاركذ.ملو ماسقالاثلث | قرطنال (رشف)هعبارك
 6 نيل طلابنا و ربخت مهبءادنقا هلءف ىف ناك نافؤإم عض وتةدايز دارافنصملاو صنلاةلالد || اهدضبو ريخ حخالصلا
 ليل هنأش ىذلا « ىوهلاو سفنلا ىلع هض_ععبارلاورسشف 8 حلاصلادض نيقسافلا عبارلاو ) رمثلا قرط

 رم ةوهثوىوهىا # عبط ةرفنهنعرفنتناف ب لجاعلا ظللاو تاوهثلا لا

 3 انعرفنورورشلا ىلا ليمت اهعيطو تيلخاذا اهنال ري ىلاعتهللا نم ةيشخ

 للاعت هللا نم ءاحر ليمال عبطليم هيلا تلامزاو ه8 بولقلا ىف ةبوبحم ىهانملانال

 هر

 مهعاباىا (يهؤادتقا)

 ريف ) هبءادتق ادخن ىفو

 ىوهلاو سفنلا ىلع هض ع

 عبط ةرفن هنع رف نإف

 ريخلا لقث نم اهفامل
 لقثاال اهنال 6( ريخف ) هيلع ةيوقءلا فوخ 6 ىلاعت هللا نم ةيشخ ةرفنال ) اهلع

 ىلاغت هللا نم 2 هلع ىلع باوثل »2 ءاحر ل عبط ليم هللا ل ناو 2 ريخلا الا 2 اهيلع



 يشل لعافلا ركذ كراو ل وءفلاءانبلاب ( تيلخاذا سفتلاذا) اهعنصةسخو اهءبط حجقأ مبقل لم سفنلا نال رإ
 فصنلاو ةيعلا واواهاعج فطعلا نه نسحاو «اهءبطو) هلوقادجليلف وهو لصف ريغ نلعافلا بئان ىلع فطمن

 لقعا رع اهن وك روهظل ةراماسفنلا تيع*و ا راسل سفنلا نا ىل اعت هللا لاق وعلا راع الر هقملؤغقلا
 ةلئاعلا ةوقلا ةعاطاوأ نكيوملاذا ةكر#ملاودكردملاىوقلا ىلع لفن ىلا ةناويطاةوقلا نعاس فنلاناف ادج هلذم رز
 ةراما فلا نوكف ةلئاعلا مددست واهبضغو اهتورشديلا اهوعدبامىلا ثعب ةضان ريغ ةم#ب ةلزنع تناك ةكل
 اقذر واهم دخ ق تن دات نأف ةفات2اىعاودلاثكال:نءاهعنمو ةلفاعلا اهضار اذااما ةب رطضءهرك نع ةرمت وه ةلقاعلا

 نيف ةران'تضءو ةراثتعاطاناو ةرعؤ» سفلاوةنئوط» ةلقاعلا تناك اهيهد ىهتلت واه ساب رمان أهتعاطوإ

 ىثيعلا دم ةدرعأا ةدرصق حست ىفاك ثالذإعاف ه1 نورك ل ١/1 اهسفن م ولت مدن مث اها وه عبشل ت 2

 اهعبط عم © اهعبطو © عناوملاو ضراوعءلا نع *« تيلخ اذاسفنلا ذا رمثف

 نع جاهاملاىف لاق + ءوسلاب ةرام ال سفنلا نا ىلاعت هللالاق # ءوسلاب ةرامال 9
 هسذج قئاوناف عرمشلا ىلع هضرع ةثالث رمثلا نه ريكا زطاخ ةفرعم ,ازعلا

 نيحاصلا ءادتقأ_يف نكع مل ناف سثف ةهبشوا ةصخرب دضلاب ناو رين

 عيبرتلاب فنصملاو سنرلاو تيلتعلابق هليمو ىووهلا ةرفنيف نام ل ناف نيطاصلاوا ١

 نااىلع لكوملا * ناطيشلا ليحاماو ف بيئَرلاال ريبكأا رهاظلا لعل قالطالاو '

 ةعاطلا ىف عنملا واضيا ةلءطل ادع دما # هنامداخع وج لوالا نبع فرعءللاداعملا نالمدآ ْ

 ةعاطلا نع ىا 014 اهنع هاهنب نا اهلوا.# م.اشملا ءارقتساب * هجوا ةعبس نا

 لوالا + هن رات فلاغلا ق هيه دنعو ليو +تامهشدا ةءارارو تاذ ذاتلاو تالويملاب |

 ميركلا كنرب كرغام لقف لم الب ةنلا كالخدبو كلرفغي رك هللازا ىتاثلاو +

 ردع دهام امتاف دهاج نهو هسفنلف اطاص لع نه ىلقف كندابع نع هْيَغ هنا أ

 ىشثعلا'و راكب الاب هللا هل أح

 ناط.بشلا ليح اماو )
 ناسنالل 6 هتاءداحمو
 ءاوضالا ىف( ةعاطلا ىف)
 ةبرقلا ريغ ةعاطلا حمم

 مالا اثتءااهنالةدابعلا و
 برام ة:رقلاو ىهنلاو
 ترقثملا ةفرعم طرب هل

 هن دنعتام ةدابعلاو هلا

 1 رعم وهلا طرشي

 امهنودب دج ون ةعاطلاف

 ىلا ”ئداؤالا رظشللا قف

 اغا هّق رعم ذا هللا ةَذ رعم

 5 رقلاو رظنلا ماع لص

 ىف ةؤابعلا نود دجوب

 ةيوثم ةيعم كتدابع نا ثلثلاو ءايقتناكنم اندابع ن٠ ثرون ىتاةنللا كالتو

 هللال بة امنا ىلاعت هللا لاق اك كنم لبقنالف قع تسل كناو هوو ءايرلاب |

 ىلاعتهللا باذع عفد ىدا م لقفةدافالي ناويح بيذعتو عئاض كيعسف نيقتملا نم

 اءه:طذا ناكرالاو طءارسشلا عامجت“اىلعلب لوبقلاىلع فةوتالاذو «ءسمالاشتماب |

 عجري نا ىلوالاف ىهنلا اذه دياسا ركذام نوك دنا ىنخبال هجو نم مومم |

 ىلا جاتحتال ىتلا برقلا

 فقولاو قتعلاك ةينلا

 0 | 2 عاحرالا ىوعدو فنصملا باوج ىلا اهباوج |
 اهم ٠م ىا حوا 5 ٠

 كل نتاع ( نجو لها نم ناك دبا برذا ىلاعت هءركو هلضفب لب هله قيايال ءاراا دياسالا |
 لخادللانيقتلاةض ورفو || ِ 00 ٍ :

 7 ع ظفح ىأ اءت هليلابوهكع نافذ كد ١١ه ناك قيما كب انلا'
 2001 ا ا ل بس نان ا .ةسابا لما قبسناع تي ا

 نع ىهنت ةالصلا نا ىلعت هلوت هنم,ظعا ىوقلا نكل ةفآ بضغلاو اهنمملظفا بضغلا نك ذايب كم دارملا ءامسفأا

 هسفنل املاظ ناسا ريض ةورشلاب) ا هنمدارملا ىغبلاوهلوقو بضغلا هم دارا اركتتملاو ىل هتهلوةوةورش

 مط و كيال ٍظ و رفغبال مظفشلت ريل اذهلف ىلاهت هللا !ال> ةرصح ىلا هلظ ىدعتي ىوهلابو هريغلا-لاظ ب ضغلاب

 َّظ هكرتينا هللاىىمع ىذلا رظلاو دام كريال ىذلاظلاو ىلاعت هللاب كرمثلا رفغيال ىذلا معظلاف هك رينا هللا ىد

 ةضور همالك انهىلا ىوهلارفغيال ىذلا وةوهشلا ل رينا هللا ىمع ىذلاو بضغلا كرب ال ىذلازظلا اثذخهو هسفن ناستال

 ىلاءت هظفح ىا( ىلا عت هللا همك ع ناف ةعاطلا نم ىا(اه:م جداعلا ىا (ماهنبنا) ةعبسلا ند لوالاىا «(اهلوا) نين



 ا ديالا ])اماناسابتحا ميلا سكب (ادج) نيرادلا ىف (ثاذىلا جاتمىنالاةناب)ناط.ثلادرواىهنلاناسنالادر ىا( هدرأل

 ؛ ىلاعتللا لاق ( اهاءاضقناال ىتلاةرخ آلل ةينافلا ا.'دلا هذه نم ) ىلاعت هللا ىلا رفسلا ىف دازلاذخاىا (دوزنلا نمل قارفالىا

 اج رذابااي سو هيلع ىلاعتهللا ىلص هللا ل و-رلاق لاق هناه:عىلاعتهللا ىذ ررذىنانعو +ىوقتلادازلاريخناف اودوزتو

 لاقءريصب دقانلا نافلامعالا صاخا و ف و<قيرطلاناف ةلولا نمللقاوديعب رفسلاناف دازلا زك ١و قيعرحلاناف ةنيفسلا

 ْ 5 !نعىوردقو هج رحلا نمدارملاو كيل هيبشنأا نع هن وصنو ناعالا قيقح ةنيفسلادب دن نمدا رملاةيقفلا

 اذا نم ؤملانا مالسلا هيلع

 باوث هللاريصي رانلالخد
 أ ناطي-ثلل اضيا كلذ زاح ناو ا_-ظوفلمال الوةعم الوق » لاق ناب هدر 1#

 اذا ايعطق احايتحا « ادج 8 ابابحتسا ولو ةعاطلا 6 كلذ ىلا جاتحم اه

 | بارحتسالا حمو اًضرا اا وثلو اهكورت رزو نم صلختلل اهعلا جب احم ضنا ذل

 || لاو كارذلا نم بنذ لمعالي ٠ ةملا بلط هللأ هجر نسا نع ىور أك هلاو *]

 نارقلاو ةئيفس ديحوتلا

 هعاربش ةالصلاو هليخ

 نونمؤملاو هحالم ئاصملاو
 ا/قجالاو كولا دعب ا لعو ةسفن ناد نءلوسكلا 2 هيلع ىلاعت هللاىلص أل نوريعف ابلع 3و

 م دوزتلانم دبالذا  ةرفغملاو ةجرلاىا هللاىلع ىنمتو اهاوه هسفن عبتانم | نال ي 0 08

 |”رفس ىلا اهس رفاسم لكل ديال هلاف ىوةثلاوه ئذلا دازلا ري ام“ _ازلا ذخا نيذلا ىحين مْ 3

 | ىلاناو ىهتنملا كير ىلاو هنمديال ىذلا هللاىلا ريسال رفاسملا دازو دازلا نه ديعب نم دارملاَو ديلا اوقنا

 أ ةرخآآلل 9 لاوزلا ةعيرسسلا # هيئافلا ايندلاءذهنم  فنصللا لاقاكعجرلاكير || تاءاطلاوتادابعلا دازلا

 | ىبف الجر نا ىلازغلل ةيدلولا حئاصنلا ىف لاق عاطقناالو #* اهللاضقناال ىتلا || تاماطلا ميعللا دار نال

 "هرب اكلم هيلالسراف ةكئالملاىلع هولجناهللادا راف ةنسنيعبس هللادرع ليئارسا || تائيسلا ميجا دازو

 | هديت نا انلىغبنيف ةدابعالا:نةلخن 2 دياعلا لاق هغلبالف هءقيليال ةدابعلا تلت عم هنا || بونذلا ةلولا نمدارملاو

 ٍئ | 'انثدابغ نع ضرعي ملوهاذا ىلاعت هللا ةذ لاقام لعاتنا ىهلالاق كالا 0 هللاوه دقانلا ن٠ دارااو

 | ءهللاىض رىلعلاةو +هل ترفغدو ىلا ىتكئالماب اودهشثا هنع ضرعنال مركلا عم نف || صلاخلا الا لبشنال هتاف

 0 لصبي دهملا لذب هنا نظ نمو نع وهف لصيدهلا نودب هلا ن ظنه هنع ىلاعت نسا ملا ىلع جيف

 مايو صيصرب وحن عفتنال عف ةنلا لمعلا تجواول لاقو ناظيشلا داع اذااماو ند مهفا5 ا اتةوىلا هل ع

 | دقو فنصلا باوج نم عفدنسف نوعرف ةرح“و ررضنل لمثلا درت رخاواو 429 نع را هرم
 | ىا « هرمي رخآ ىلا لقتنيف كلذ نع زحماذا هيمث افن ارك ذاع اضيا مندا 0

 ' ىلاوا بيشلا ناوا اما لمعلا ريخأت ىا *« فيوتلاب 88 ناسنالل ناطيشلا ل تدل اب ريخأتلاو
 | طرعشا « ناف 8 كرابم ناكم وا كرابم تقو ىلا وا ايندلا 1 ند 2 عارف 0 وع
 | هلك كلذ ةبوجا نا ةغيصلا هذهنم موهفملا هتعكع دارا هد ر ىلاعت هللا دعب (هر) 3 538 نم

 مد هيفالا بهذ» نمام هلا قبساك دابعلا لاعفا قلخ ةدعاق ن« !تسو فيلكتلا ىا © ىلجا سي 0 | ةدعاقالع ضخ ربج كلذو دبعلا رايتخال لخدالو طقفىلاعت هللاةع<* وهامنا 5 0
 ناب اههندب ما نكلو ضيوفالو ريجال هنا :فلسلا نع لقن اك ريحان م سس 1 لا( ىدت) ىرهع ىهذم

 ىرديامو باتك لجا لكل
 18 نا لمت لب هتقو لعاالو هتلاطا نكمم الف هللاىدبب لب #ىد ىلجا سيالاق 1 د 0 ١

 (لكف) ةعالا ص هدنع هللانا +نامتل ةروسرخآىف ىلاعت هللالاق تاومالا كإ-ىف تءظننادةوالا

 مسكت اذام سفن ىردنامو+ كالذ ريغو ىثتا و رك ذو ضان ودا وس ن «ناكفص و ىا ىلع هدا اطر عو تياالفو
 تاز لا نزخوا لهسوا ركن وا رب نه ناكم ىايىا «توم“ ضرا 1 هن ىردتامو + رشو ريخ نم + ادغ

 ضرالاتعرز ىناو اهمايق ىتم ةعاسلا نع ىتربخا سو هيلعىلاعت هللاىلص هللالوسر ورع نب ثراح ل نيح



 تومان اف هتقرعدةىدلوم اذهو ادغلعااف سات لعام تلعىناوىتاواركذ اهنطب ىف نا ىتأ ما نعو ءاعلا رطمت
 اذاف هّبقامو هبسكنم ناسنالاب صخا *ىثاللبق + ةيأآلا هذه مالسلا هيلعالتو سد بيغلاحاتفم مالسلاهلعّلأل
 وهف هلا< «ريبخ» ممالك ةقيقح ملامىا « ميلعهللانا + دعبا اههادعام ةفرعم نم ناك اهنفرعمىلا قيرط هل نك
 (تفو-نا) فيوستلا باطىف سلبا ةهبشدرىف ةوالع (ىناىلعإ نويعلا ريسفتىفاك ريغال ءايشالاهذه رعب صن

 لهعلاطبال فيوستلا ىدؤف (العمون لكل نافهلعا ىتهدغلا لمن دغىلا) الاح ىنمبولطملا( م ويلا لع ترخاىب

 (لحع هللوقيف ةلماب هرمأي)ناثلاثلا (مث) راهزالاعماج ىباتكىف اهتعدوا قيقحتوليصفت انههو:نيمويلادح

 لوبق نه (ىلاعتهللاهعصعناف) رخاتاءاط ن٠ (اذكواذكل غرفتتا) ه4 ١79 افع عارساو ةلععىف ةعاطلا لعاى

 ان نأ أدخب ل2222 25222721 20017 1
 1 0 ( 5 ١ || رخآ تقوىلا تقولا اذهدعاطترجاولوةعاطةقيظو تفر لكلت | ]5 0
 تسمع ال لبق ا ل ءوي هلوةوهو رخآآلا تةولا كلذ ةفيظولعفااف

 5 0 م 2 ]| كرادتال هءاصوصعا# العم وب لكلناف هلعا ىتمدغلا لمت دغ ىلا مويلا لع ريخأتلا ل ل م
 مو 2 مر كلهزسو هيلع ىلاعتدتلا ىبص نقدقو هتفيظوب لوغشمت قو لك نالت قولا اذه دوب

 ناىلوالب هكرادت هل عطاقال هف وس ىذلا تقواا ىلا هلاصو ضرفولو نوفودملا

 ةعاطلاب تقولا اذه كرادت عسواو كزنلاب ةيلاخلاتاقوالا ف اموبطم هنوكل هلطعي
 هدابعلةماقلامون ىلاعت هلال ون ندحلا لاق انوبغم اسلفم اريقف نوكي هنا: كشالف

 هم أي اذه نه ملاذا »و مكلاعا ردّ اهوعستقاو ىتجر ةنملا اولخدا

 «اذكو اذكل غرفتتل# اهلاعفاو اهناكرا فيفض كتءاطىف «لع هللوقف ةلحملاب

 ىذريف ةيلكلاب عاملا نع ردقب ملاذا هلاف ايندلا تاوهش وعل وا ىرخا ةعاط نم

 ىلا مثو مش هنم مظعا لا ىدؤود نالوا هرجا صقتنيل ةدايعلا فاصواىف للملااب

 ريغ ىف « ماقلا عم لمعلا للف لاق ناب هدر ىلاعت هللاهمكعناذ  ةيلكلاب كيلا

 نا مهوترالف ماتلاالا هللا لبشنال ذا * ناركدلا عم هريثك نه ريخ 8 تابجاولا

 لاقناصقنلا عم لكلا نايتا نم ريخ رخآلا كرت عم ماقتلاب ضئارفلا ضعب نايا
 اناس ار عدوم هاوهل خداو# َىل عدوم ةداض لص 2 هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هءادآو هطئاربشب # لمعلا مامتاب هسمأي ف كلذ نم عفتني ل اذا « مث © ءالوموىلا

 نساثلإ لاق ناب هدر ىلا لنا رويكع ناف الا 3 ه نكلو هالك عج مع

 مهفتال نوكامعالو ىلاعت هللا لاق مهسفنا ىلع » سدو عفن ىلع نوردشال

 هريغ نم عفت باملاما ءايرلا نا ىعل ىلوا مهريغل اوكلعال ناآلف افنالو يع

 لاا ىع-سو ثيعف أمهنم ىو ىلع اوردقب مل اذاف هنع سص عفد وا 1

 لمعلا لاك او عوضمللاو

 سلبانا ىور + هقح

 مقةيلف هدونئحو هندرالاق

 دحاو ىلع مكذم ةعبرا

 مالسلا هيلع دمي ةما نم
 نم كدحا ةالصلا ىف
 هيع نع رخآلاو هقوف
 عبارلاوهلاعت نعثلاثلا و

 ىذلاف اودهتجا هت نم

 ىلا رظنا لو هقوفنم

 تهذ هعطي مل ناف قوف

 لوقي و هئيم نعىذلاصىلا

 تنا دهتجاب ىءطي ملهلاهل

 رظنا هايم نعىذلا لوقيف

 بهذ همطي مناف كاع ىلا

 هراسر نعىذلا ىلا ناذه

 ناف تنا دهتجانال وقف

 هللا بتك مهعطي لناف لجع لع هيمدق تد نم ىذلالاقو انمطيمل تنادهتجا نواوقيف هتحت ىذلاىلا اوبهذ هعطبمل

 ىورو +ىونءلاءايض فاك ادبا نوج رمال لا ىف مهنوقليف عبرالاكئاوا دفصي وديهش ةئامعارارجا ةالصلا هذهنم

 مامطا [سوهيلعلاعت هللاىلص هللال وسر ةنسنم اهنافلاصخ سوسىفالا ناطيشلا ن٠ ةليعلا هيلع هللاذج ر متاح نع

 طرفاذابونذلانمةبوتلاو بجواذا نويدلاءاضقو تكردا اذاركبلا ميروزتو تاماذا تيملازيهتو لزئاذا فيضلا

 طنقو ةبوالاىلع مزعبلو هسفن ١ موهيلع مد:ملو بنذلاب رش مل ءايشاةسمخحم سيلباقشب ىواونلا دم لاقو + ىهتا

 (ةآارماعم) هضقن ىلع هلدتع واطم مدع) (لمعلا مامتاب ه سعب نا عبارلا (مث) همالك ىهتنا ىلاعت هللاذج-ر نم

 5و عفن ىلع نوردّبال ساذلا لاق ناب هدر ىلاعت هللا هء<ع ناف ) هيلع مهلابقال هل عىلع قامللا رظن بلط ىا

] 



 اوم اّوادمالا نا اعاو إس و هيلع ىلاعتدللا ىلص هللا ل وسر لاقءدبعل ىفاكلا وهو ( راضلا مفانلا ىلاعتدللا ديو رى ةكيالفا

 اوما فاك كيلع هللا هتكدق ئىشثبالا دل و رضي ملك ورضي نا ىلعاوهتجاول وال هللا هتكدق ”ىشبالا ل وعفنب ا كوعفن نا

 [ناللناطيشلاىا (لوةيف)ةعاطلا نم هءاجام ماظعتسا ىا «ب دع 'ىفهعةون)نا ءايرلا ىلع هعقاون لنا سءالا (مث)
 هيا ىوصعإ 1نا كلذ راريغالابب جمد ( كريغ هل هسا ملا 1 تهبذت) كالقع لك اوكتظب ىوذا ىا (كالقعاو كظشاامزت

 اودكلذىف ) ىلاعت هللاىلع ةه-أىف و ةليقثلا ةمعنلان ونلا دب دشنت ريما ركب ( ىلاعت هللّةنملا لاق ناب هدر ىل اعز هللا هعكع

 طع ةيق) حلاصلا (ىلم“ لعجو) هج ١6١ زه- ةعاطلاىلوا كلل - ىف نتوظننا تح «(هفيفوت ىبصخ ىذلاوهف

 ةدايزو ىندللاو هاضر

 هتحرو © هلضف )

 ناك © هلضف الواو )
 هيث ىلع ىا(هلناكال)
 ةلباقم ىا © بنجىف

 ىتلا ( ىلاعت هللاةمعن )
 ىف ( و) ىلع اهضافا

 اذه و( هل قيصعم تنج)
 نونمب ىلاعت هلوق نم دسم
 اونمتاللق اواساناكيلع
 نمي هللالب مكمالسا ىلع
 ناءالل مكيدهنا مكيلع

 لضفالواو ىلاعت هلوقو
 ىزامدتج رو مكيلع هللا

 هللا نكلوادبا دحا نه مكنم

 بها وا ا ىف ءاشي نم ىزب

 لمأت نابجعلا جالعو*
 نم ءاندروااهف ركذتو

 عاج ىباتك ىف رابخالا

 هسفن فاكت ناوراهزالا

 هللادصلخ ىتح عضاوتلا

 ىورام اهنم + بمعلا نو

 قضارا ةموا تفو ند
 ناكلاق هنا هنع ىلاعت هللا

 هللادنع نه لك لق ىلاعت هللالاق # راضلا عفاناا ىللاعت هللاةيؤر ىنرفكي الفا ظ |

 ةيداعلا بابسالاب ىهامتا ءايرلاب ناطيشلا ةليحذا ىازلاال يبق باوج اذهنا مال |

 ا اذا « مث 9 لمأتف صاومللا ماقءوهف مالا سفنىفوه امب لباهب كا تاوطاو

 ةدشوكتظَش ةوقام## كظةباامل ويف بحمل اى هعقوب قي دتعا اطىف نر داك 1 ا

 | هلديشملال » ةلفغلا نم 4 تهت له ثي >ثالقع َةّرك ه6 كال ةعا فام هيو كحاطق

 نافي ةلوبقملا تاماطلاو ةيضرملا لاعالانم هلا اوقترب ملام بيقتراو «كريغ
 انىيصع

 قليعتساف هيف عستاوفرشلاف ىاورع نودديزوحت لاملاىف توافتال لمعتستو
 | ىا نينمؤملا نود نم ءايلوا نيرفاكلا نونمؤملا نمل وضاح لا دحر راع

 ىف 6 هقيفوت ىنصخ ىذلاوهف 8 نررفاكلا ديالو ىلا ا ةيالو اوزواحجيال
 فردص دنع هولختو ل هىلان ةقلعتملاا تالوملا راحطخان لع ١" ىلا ىعسو ىفرص

 همركو « هلضفب 8 لب ةيقاقكساال # ةيظع نق هَ نمعتو دم هيلا عذار
 ناوىلاعت هلا لاق« ىلاعت هللا ةممث بنج ىف ةيقؤل ىلمعل كهل ناكامل هلضفال ول ولف

 نم ليلقلقا ىلع “ىفاكيالو ©« هل ىتيصعم بنجو © اهوصخنال هلام اودعت
 ةيفيكو نيقتا|تادابعو نيعروتملا تاءاط ركذت ناب ءدراضياو بحيا فيكف همن

 ةيلخدم رابتعاب ةياقع ةع الا لاقو ناطيشلا عجر نا 3 ةتعاسط روس مهعرو

 | لولرا دعلا ىرصب (ىداما ةعاظلا قلخ ىف:ىلاعت هتداع ناف ديلا بسك

 دبعلا ىنردق عومج“ دابعلالاعفا ناب نيلئاقلا ةيديرئاملا بهذم ىلع اع- هي را

 | تاوطلال علق هل .صقن قيسدقو داتشالا تهذك لعفلا لصاىف ارثؤتناىلءبرلاو

 ا( لقعتلاو ظقبتلا « ثاذىف ىلاعتلل 9و ةمعنلا # ةنملا لاقنابهدر ىلاعت هلل

 ِ دلك م تنك نع قود طظفلف هريثأَمَو هقاخ ضحي وهذا ىم سدلىا # ىلودا#

 | ”ئذفلا 0ك ناكم قدا هانعم ىرشخم زلا نعو ريغ ىعع نودق ملكتملا ءانو نود

! 

٠ 

 ١ ةيسزلاب اليلق ل اضياولك الادجولا ىلع هعوقومدعو ةيشطخاو تلقااروض>و

 «ىلا)  لبقاف ا ةجاح هللاىلا بلطف تدسىلا تيدنم رطفب ةنس نيعبس هللادبع لجر مكلف ناكنيف

 رااب لاقف هتعاسنهشكال» هيلع لزنف كللةنم تدنوا امتاو كتجاح تيضقةلريخ كدنع ناكول لودبو هسفن ىلع

 ه ىلاعت هللا ةج-ر ىبعشلا نع ىورام اهنمو + تضء٠ىتلا كتدابعنه ريخ اهيف كسفن تدر دار ىلا كتءاسنامدآ

 ]طق ئثمع اذه لثملاةف هسفن لجرلاب عاف هلظطىف نيثمال لجرلاةف ةباح# هتلظا ىثم اذالجر ناكلاق هنا

 ءاتكن« جرت اذام ىردب الو هلم“ أراايت فيك ثيالاونا همقفلالاق هلجرلا كلذ عم لظلا بهذ اقزنا ايف



 ناننإللا (لوش) نا ناط.شلا لح ند داخل 0062 تانك ةءارق لعل هرورسو هي نيش اماو ةمايقلامويإ

 كامو ءارهظتل هللاناف ) نىوملا كا غزل ءايرال اعذد ةعاطال (رسدلاىف تنا دهتحا]) ءالومع + هتلماعم ةرملاطبال

 ناط.ك ثلا ىا دا راو) له آو فص ولاولءفلا هعزانت (سان )انس ) ه4 ١١ 15- هل ريسفت فتفاطع «(اريطخ أي

 للا

 ءادتا هود درلا لم نا فنصلل ىلوالاف نيلماكلا اشملاو فالسالا لاعاىلا
 ناف رسلاىف تنا دهتجا لوس # وسداس هجونم هني كلذ نءس أ اذا 4 م د

 ةسايروةبيهو ةعفراذ ه# اريطخ اب مث كلعحو #9 هقلخ ىلا هرهظيس ىلاعتدللا

 ةعفدنم ناطيشلا بناح نم ةليلاهذهلوقا +رسسلا ىف كداهتجا بيسب « سانلانيب ف

 كالذداراو #8 هلوق هيلا ريشي اك هرخآ ىلا ريضو عفن ىلع نوردشال هلوق نم مدقتاع

 عفنل هلع نوكي ذئيحذا ءافخ ىنناءاي رلابابنم هنوكىف # ىئاخا ءاي رلا نماب رمض

 مينا رخؤم اما هلءج نع الضف مدقن املا رياغم | عا هل هل هجوالف ضخم ىويد

 ليبق نم هلعج هلءلف كلذ لكىف هعبن هناكف جب اهنملا ن ناو فيس ماقملا اذهنكل

 « لاقنابهدر ىلاعت هلل هيا همصع نان ؤه لمأتف ارابتعاولو امةرياغمماعال صاملناةرباغم

 هنمالخا هو نم نينأتب نرالاوب نلعذاسفل هجو نم سلتا تنككن ذللك ركل
 نوك ىلع ىلاعتهللا ىلع ديسلا قالطا هتعص ه# ىديس وهو هللا دبعاناامنا ف: هدسفتل

 ىلع نوكي ايف زوج نم لوق ىلع. ناالا رهاظب سيل ةرعاشالاك ةيقيقوت هناععا
 نوك ىدبو ساو ايظ#عت رعشا لب امرششو افرعو ةغلانيش ,مهوبملو ةفصلا قيرط

 روذهلاهيلع بترتو راهظالاب ةئيشملا قلعت نا نكل ىلع  رهظ' ءاشنا ب هنم اذه

 سلف هلوقن درلا مانا لاّقبناالا لاتحالا اذهىلع درلا ةدئاف رهظيالف فرسثلا نم

 اريطخ ىناعج ءاشناو# هديبعىفىلو لان أش وهاك # خا ءاشناو 8 'ىش مهيدباب

 هيلا 9 لوكوم نيلعملاو ءافخالاو راهظالا نم روكذملا # كلذو اريقح ءاشناو

 ملوا سانال كلذ رهظاناىلاباالو مهالومىلا مهفرصنو ديبعلار وماذا # ىلاعت

 دنع ف مثلاو حن 46 '”ىث مهيدباب سيلف 9 ىدنع نايس همدعو راهظالاف 6 هرهظي

 لاقب ناالا راضلا عفانلا هللا ةيؤر ىبيفكي الفا هلوةىلا هعوجر ىءالف روهظلا

 لاقو نيعالا دام نا نكل فاك ةرباغمللا لصاف هنيع سيل هنكل عوجرلا رس كلو

 ١ خلاروط ضو :زعجالا ف سادسا ةدايعلا' ناهظار "!ريطخ بلعجق ذب راج ىلاعت هثداعنا

 ديرانا لاقو دانا نكل ىلاعت هللانملب سانلانه سيا رضلاو عفنلاناب باوجا

 نكلئالذ عنف قبقللاناو سانلانم هنوكمدع مستالف ىداعلاوا ىروصلا عفنلا

 ىروصلا ىلع راريغالا نا لاش نا درلا ىف ذةيح جاتصف ىروصلا ىف لصاح كدوصق٠

 توفل ثعابو نارممخ لكا بجومو لاوزلاعيرس ىزاحم وهذا لابوو لالض
 عيج نم سأيلادعب# ارخآل وشب ف وعباس هجو نم هيتأي 6 مث 8نانملا راح ذة صرف

 مك ىفلزالا فا« اديمس تقلخ ناك نال لمعلا اذهىلا كا ةجاحال» ةعدالاو ليلا

 ناعبىف ح ورلا كالا فث دنع واح والا ىف وا ةلادمال ناك تالذ ناف ىيدقلا لع ةزءضحو ميدقلا

 «ابرتض) عادمللا (كلذب)

 (قيلخا هايرلا نم )امون
 ,ىدع قاف) ههجو ءافلخ

 امالاق ناب هدر ىلاعتهللا

 وهو ىلاعت هللا دبع انا

 هليقام ىلع فطع (ىديس

 ءاشنا ) هنووضأ 0

 01 اورو
 ءاش ناّؤ ث هدارا دارال

 افي رمش ىا(| ريطخ ىنلعج

 00 2 نادر
 مركم نمهلاف هللا نه! نمو
 زعيالوتءلاو نمل شال هنا

 ىا (كلذو) َتيَذَمْنَم
 ةراشالامسابءاحو روك ذملا

 3 0 مظعن علل

 كح ىلا ىا هيلا ضوفم
 00 لئسال هريبدنو

 (كالذ رهظانا ىلاباالو)

 (هرظإملواسانال) لمع
 هتاذت دبع ىنال كالذ و مهل

 اما ”ى لك كلاملاوهو

 (”ىش دبا سيلف )ريغ
 زعل رسضلا نمال و عفنلا نم

 ءانلشد نه ل دنو ءاشن نم

 لك ىلع كنا رينا كدب

 ىوقلاهج الع ورب دق “ىث

 اهف ركفش و ركذت نا

 ئيسايف هيف ةدراوا
 صوصنلا وثيداحالا نم

 هنم هللا هصاخ ىتح هيف

 لا كالدجاحال) هعرج رخاىف اقباس ىا (ارخآ) نع 'ىذ) مدل ملاذا لماعال ناطيشلاى ا )َ لوش مث 2 ردت

 لزالايف كالذ كالردقو 6 ادبعس تقلخ نا كنال ) ىنعهو ىب.ه اههفالتخال ةحام نافاعتم نافرظلا 6 لمعلا اذه



 ١ «انقث تقلخناو) ةيانلا هرمضبال هي ١8١ ع ةيانعلا هل تقب.سنه نال لازلالءفالو (لمعلاءلرت كرض:)ل)

 كعفن مل 2 رانال ادعم

 هللا لبقت امئا هنال(لمعلا

 دتهجت هيفف ) نيقالا نه
 رضدنو ك-:ءار كزرتو

 موصلاو لمعلاب (كسفن

 هللةف رف_بلاو رهسلاو
 هسفلف احلاص لعنهلاق

 ةيآآلا اهلعف ءاسا نمو
 امئف دهاج نمو لاقو
 هل ىغاملاقو هسفنا دهاجي
 لاقو ةيآآلا ميركلاكبرب
 نمثرون ىتلا ةءلاكلت

 لاقو ايقتناك نم اندابع
 هللادعصع ناف) فصخملا

 انا امآ لاقناب هدر ىلاعت
 ىلع و)َقلاَ كول( دبع
 «هديصْئما لاثتها دبعلا

 هدرما هلبق هبقاعما هناثا

 هتيبونرب لعا برلاو )
 لعشبو ءاشيام مكمف

 ىلاعت هللا لاقدقو دي رام
 مكبر اودبعاسانلااهناي

 لوق لطرا مث يالا
 ىلا كل ةجاحال ناطيشلا
 هلوقبمرخآ ىلا لمعلا اذه
 فيكل معلا تعفن ىنالو)
 ع ىلع ىا ( تلكم

 ةواةشوا ةداعسنم لاح

 تناك: نا رث كزالا ف

 ه]ت قش نما (اديعس

 (هيلا تححا ) ىتسملا

 ملاصلا لمعلا ىلا ىا
 هنال (باوثلا ٌةدامؤل -)

 ىلءباوالابتر همك

 ىلع لولءملابترت لما

 - «لكلا) : ةمايقلاءوبىا (ىسفن ءولاالثا)هبلا تحتجا ى'(كاذكف )ةلالضلا هيلع ىضة ناب(ايةش تنك نا و)ةلعلا

 | فلطتال هنال لم“ موا تلع ةنلا كري_صم نال لمعلا هلرت كا 1 2

 ااا ف ا4 8 تفاح ناو و» قلاعت هيكح لدتالو هيدارا نع هدام

 |١ ةواقشلا عفدبال زكناو لمع نال رانلا كريص»نال لمعلا كعفنب مل 8 كاذك
 فلا تفذخ عيناك اهف هلصا# هيفف 9 ةيلزالا ةدارالاو ميدقلا ركملاب ةاكاللا

 لصح ال ما ىف كسفن بعت و # دهتحت 8 اهيلع را ف رح لوخدل ةيماهفتسالاام
 ١ تافاكتو تاءاطلا قاشم ليم ©« كسفنرضتو كتحار كرتو 8 كبعت عفتهنم

 لسرلا لاسرا ةدئافمدع مزلتسيو فيلكتلاةدعاق لطس اذهنا حال تادابعلا

 | « ودبعاناامتا لاق ناب هدرىلاعت هللادعصعناف له عئارششلا عضوو كلا نازل

 نانيعللابناجنم هيلع درب افكواالعف 6 هديسرما لاثتما دبعلا ىلع ف بحاولا

 ذئح سيلو لاثتمالاب باوثلاو ةفلاخلاب باقعلا فوخ دنع ىتأت امنا بوجولا

 # هتييون رب زعابرلا وه لوصالا ىفاكباقع هتكراتمىفامب تبثبامتا بوج ولاذا سياف
 ةواقشلانم # ءاشبام مك ياس رقرظتناف هدابعهتيبرت لاوحاب و اهتريونر بيسبىا

 نولئسوهو لعفشاع لئسيالرضو عفنورشوريخ ن٠ # ديراملعشب وف ةداعسلاو
 سيلباناةتكسملا ةبوجالا نم ىدرواملا نع ىوانملالاق +همكّطل بقعمال مكمن هلل 5

 لاق عنلاقكاهللابتكامالا كبيصيناهنا لوقت تسلالاقف غالسلاهيلع ىسيعلرهظ

 هللازا نولعمايلاق تلح ةمالسلا كلردشنا هناف ليلا اذه ةورذنم كسفن مراف

 هتئلشمو ريكح ناك نا نيعالالاقنا م هب ر ربت نا ديعال سيلو هدابع ربتخم ىلاعت

 ناناه ديفتالف ةدابعلا كعفنتالف ةواقشلاناو ةيصعملا كرضتالف ةداعسلاوه كيف

 كالذكمقوناوانهامه ركذ مدع ىل والاف اهناي ىقنلب ناطيشلا ةهبش عفد ىفاعفن ناتمدقم لا
 اديعس ضعبلا لعج مل ةهبشلا تناكنا ناعفتاعا ناتمدقملا ناناهلب جاهنملا ىفاضيا

 فيك لمعلا ىنعفن ىنالو 8 ةيسنااىف واتم لكلاو ايقش رخآلاو لزالاف

 اعفن 1 ريشاام هرادمو ىيلستمدقتما باوللا لعل هكرت رضي اًضياو # تنك ام

 ىرعرخأ ىف وادرعسوالزالا ىفايقش تنك ءاوس لمع | ىنعفنب ىنعي ىعنم باوجلا اذهو
 ل و هينيع بصن هلعجو قباسلا مكملابناج ىعارنممهنم ىوانملانع انهليق

 اهتواقشو ةرخآلا ةداعسو هيلا ةعبات ةمئاكأا ذاىلوا لوالاو كلذك ةمئمللا بناج

 جاتحا ىلوالا لعل « تدتحا 8 لزالا ف # اديعس تنكنا ب هنال هيلا ةعبات
 نسملالاق تاحردلا ةءفرو #* باوثلاةدايزل #9 حلاصلا لمعلا كلذىلا # هيلا »

 مكلاعا ردقب اه وعمافاو ىلضش نجلا اولخدا ةمايقلا مون هدابعل ىلاعت هللال وش

 ةديزملا تابوثملا كالت ناب لكشي نكل بونذلان٠ بنذ ل_الب ةنجلا باطلاقو
 لئاقال و دئنيح لوألا مكحلا و ىهلآلا ءاضقلاىف ةلخاد ةداعسلا سفإك تاجردلاو

 # مولاالثا 9 هيلا تجحاىا «تكلذكف ايقش تنكناو © هلوق اذكو صيرصختأاب
 | ربجلا ىضتش بابلا اذه مفاضيأو ةءايقلامون لمعلا هرب ىسفنإلل موالانءانا

 هددت هوس هلا فم و لسا وس»ا 4



 (ىنرضب الوايقشوا تنك اديعس (لاح لكب ) اهالعفنا (ةعاطلا ىلع ىيئبقاعيال ىلاعت هللانا ىلع ) اف طيرفتلا ىلع

 ةياكح وهو هل(عيطمان او ةواقشلا ىلزالاءاضقال( رانلا تل دنا -هإإ ١ * زق ىناىلع) باوطاىف ةوالع هذهو

 ةداعس 46 لاح لكب ةعاطلا 8 لعف هك ىلع ىيبقاعبال ىلاعت هللانا ىلع  ملستلا

 لب هعاطانم باقع ةيكملا نم سيو ةمكح ىلع هلعفلكو ميكحهنال ةواقثوا
 سفنلا باعتاعمن مدع مالكلانا ىنكال نكل هنع ىلاعت ههيزتت بحب صقن هفس

 ةيازالاةواقثلا ىناما مزالانه نيمالا دحا ةلخلابو ةيلزالا ةواقشلا ىلع ةعاطال

 لياهرضىف تسيا ةهبشلانا كشالو ةعاطلا # ىرضيالو 9 ةعاطلا عفن وا

 فيك ةازالا ةداعسلا ىلع هيلع درب ةلا#ال ىرضيف اهكرت اماو ليقو اهعفذ ىف

 رضلا مدعو عفلا مدعف ايوت-ا اذافدكرتك ىنرضيال لمعلا نا ىنعب ليقو رضي

 ةرطاخلاهيفام كري لقاءلاو كّرلا ف ىهامنا ولعءفاا ىف ةرطاخمءالو كَرياا راتخا فيكف

 ىلع اهل: لاق رك ذام لكلا ضي العلو هيفام اًضبا لعتتناو ةرطاخملا مدع هيفامىقتأب و
 ©« صاعاناو اهلخدا نان ىلا بحا © ىلاعتهلل # عيطم اناو رانلا تلخدناىنا

 ءادال اهنم ريصقتلاو سفنلا ىلع موالا مدعلاماو اهتدسُمو رانلا ةاساقم ةفلاما

 رانلالوخدنادربنكل اهثدحاىف ةمب>االف لوخدلادجونا دربالف ةيدوبعلامزاول

 تاماطال تاياعسلا نالطب نال اهءدعب اهاروخد نم سفنلا ىلع بعصا ةعاطلا عم

 لوخد روصت #* فيكم 9 سفلا ىلع ظعي نايصعلانه هستعاط قرف مدعو

 هلال # قح 8 ىلاعت#«هدع و 8 نالاملا# وتو ةعاطلا ربدقت ىلع اهدولخ امن“ رانلا

 نءوهللالاقدقوصقن هيلع بذكلانال «# قدص هلوقو # هزحت: ليداعيملا فلخمال

 ىلع #8 ىمحال عضاومىف ميدقلا هاتكف « دعو دقو # اليق هللان» قدصا

 ةنللا لخديو ةتبلاراثلا لخ دب نلت ائاطلا ونام الا ىلع ىلاعت هللا ل نف باوثلاب تاءاطلا

 فلتخاناو هدعوفلخ عانتماىف عاج الا وهيدال وقل ليدبت مدعل *# قداصلا دعول

 ناكناوانه ليقافمالكلا ىف ررحاك نامالاءاتديقم هدعونا نال هديعو فلخ ىف

 ناكام ءاقب لصالاوامقاو نكملك سيانكلو انكماسما توملا لببق نامالا باهذ
 لصاال الكف توملا لبق لاقحالاو كشلاب لوزيال نآآلا ققحلا نيقيلا و ناك ام ىلع

 بجوتةيلزالا ةواقشلاوةنعل الود بج و:ىهلالادعولانادري مثءاذهلصاحالوهل

 فيكف ةيلزالاةدارالل ةعبان ةيلزالا ليعافالالب مجم ركذا1 سياورانلالب اهمدع

 ىلأيناةبعصلا ثحا:اءذهىف قيةحلالوقا «ناطيشلا ةليح عف دب فيكو رك ذام عدن

 روصقل تاهباشآللا ل بة نم اهايصفن و ىلزالا مكمل ماكح ا لمحي و هباوث ءاجر ءنماوا

 هدعوقدصاىا# اذاو» مكحا و عا ىلاعتدلل و اهتقيقح كاردانع ناسنالا مهف

 ايدلاىف# هدعو انةدص ىذلاهللدجلا اولاقو هب هنعلا لها نع ةياكح ؟ ىلاعت هللا لاق»

 «« بابسالا بيس 8 دع ودق و هل وة ىلع طع هكىلاعتهللاناو» لمع اةلباق١ىف ةندلاب

 قيرط ىلع لاق هناك ك ذل لعل كلا ىلع موللا روصت فيكف هلعيف لكلا

 .ةرخآلاو ابدل هندام ىرج دقو 9 هنيكح ىضتق“ ىلع ايس ئىش لكل لعج

 ىلابحا) ةيضاملا لاعتل

 (صاماناواهلخدانا نم

 هيلعام ىتا عيطملانا 1
 هيلع هبت رجامع ماليالو

 ىصاعلاكلذك الو رادقالا

 (فيكف) هلقحالموالاف
 وهو دبعلا هللا لخد

 ىف قداص هنال هل عيطم

 (قح هدعوو ) هدعو

 البق هللانم قدصانمو

 داما فاخال هللا نا

 ىا 6 قد ص هلوقو )

 بوجوا عقاوال قباطم
 ضقن هلال بذكلا نع ههزنت
 عادل نع روع اذهو

 ةغانطلا كوت ىف سيلبا
 تاءاطلاىلع دعودقو)

 باذعلا ولي زا (باوثلاب
 نف) ةفلاملا ىلع ددشلا

 توملاب 6 ىلا#ت هللا ل

 (تاءاطلاو ناممالا ىلع)

 نل ) قل ريم نم لاح
 هلال (ةنبلا رانلا لخدي

 قزاش ملو روم أملا لتي
 كالذك ناك نمو ىهللا

 لخديو )هيلا رانلل لب -ال
 هدعول ) ءادتا ( ةنطا

 دعو ةفص ( قداصلا

 ( ىلاعت هللا لاق اذلو:)
 هلأ لها نع ةياكح
 ىذلا هلل دا اولاقو )

 بالا: ( دعو ءانقدص
 ةرخآآلاو ايدلا ق هنداع ى رح دقو 2 هل[ دودو دقو هلوق ىلع فطع ( تايسالا بدسم ىىلاعت هللاناو )



 ١ 0 [11]) ىتام بيس رطا|ىا (ثذاك) ةدام اهنع شأن (ةردهاظ باساب تابّدملا ىاج ( ايشالاطبر ىلع
 ولن وكمو هلا محذل (مال) ةعبرالا ل وصفاادحا ةلمملاب (فيصلاكو كاز بيع أرلل (عاجاو) ءالكلا

 رمق نوالاو سعثلانءج تن1ناىناتسوةلاىف ركذدقو لد ولك رمثعجب ءاثلا رسدكب مراملا» جن ةلمهلابو
 وقىف ةنملاهيلاراشملا (ثالتو) دعودقو ىلع فدع 6ىللاعتهللا لاق دقو: همالك ىهتنا بك اوكلازئاس نم مطلاو

 الدق كاب (نولمت مك اع ه4 2 اهراو مسمر ا (اهوكروا ىتلا ةنجلا) ةنجلا اولَخدا ىلاعت

 عاجباو.تابنلل 8 رطملا ىا « ثيغلاكح ةرهاظ بابساب ءايشالا طبر ىلع | و سك ىلعو 6 وا
 را عيل فيصااكر و مالسلا هيلع ىسيعك ةلقلا ف ضقلا رضيالو 6 دلوال هلع هللا لسور ةيسفلاك

 هللا لاق دةو  كاردالاو عيضنلا وه ةلمهلابو نونلا نوكسو ءايلا حتنب ْ 0 1 1 ا
 متنك ام اهوتثروا ىتلا ةنلا كنتو ٍه ةنعلا لوخدل لاممالا ةيبيس ىف# ىلاعت || 7 1 اول 3 2
 نم حيولتلاك ةيلوصالا ىف امل قفاو ناو اذهنا لق ناف «تاماصلا ن.# نولمت 5 20 كارما

 مدحا لخد.نإ سو هيلع ىلاعتهتلا ىلص هللا لوس رل وقل فلات ةل.سؤلاوه لمعلا ا | 7 هنلافد هيا إلا

 نسا !ىلوملالاق ةياضفتلب ةيقاقكساب تسيل ةنك انا ةيمالكلا ىفاملو هلمجب ةئملا ةجحرأ ايلوتبلا صلوا
 عج راف تععسدق كالعل ةيبيسال ثيدلاءابو ةرباقلل ةياالاءاب ميولتلا ةيشاحىف ىلخلا لامالاب لزانملا تواشو

355 1 5 7 : 3 .6 - 9 : 8 26 
 هج-رلاب لم اىلءهد ريوا

 ضرالاىف نيد_.فملاك تا اصلاولعو ونمآ نيذلا لعجيفا ىلاءتدتلالاقو هليصفن دجت

 هللا ركتاف راجفلا نود اندنع ايلع انأش نيقتملل نال « راجفلاك نيقتملا لمحت ما 9
 6 ةبوج الا هذه لاثماب ةسوسولا هذه لزت مل ناف ف نيتفئاطلا ةيوست ىلاعت 0

 مزاي الديقيقحت اهنا وا اهيلا لصيال ةبوجالا :ةضوفلوا لاكشالا نم ريشاامل اما بهاولا فانك جت افك

 لامتالانابإف لوقبو ساوسولا نيعالا «دوعي و لمأتف مهفناودانعلا دل وااهب ا
 ةفلا_# ىلع ردقنالف# ىلزالا ربدقتلاب #ةردقم# ةواقثلاو ةداعسلا< هياضيا 8 را 5

 «ةيلاصلالامعالا اناردقنافإ» همك بةعمالو هلاضقادارالهنال ««ىلاعتهتلاريدقت || لق لذانملا ءاوتسسا ىف
 (| 6 ةلاحالطلامعالا كلت «تلصح اهلادصقلاو اهلىيسلا إو انم اهرودصب ركحو || لذ مءذ ددرف ىلاعت
 | لامالا كلتدللا ك«ردقب 1ناوره رجعلل مزاتسملا دارلانع ةدارالا فلخت مزليالثا || لاق نأ نومكحانم ا
 آإ 0 01 هدقنإو لاقؤلوءريغ دجومالو ءاو- قلاخالذا . «انهدوجو لاصساو || كد“ ةعاطلاو. ناملا
 عفنلاصنلا ةلالد قيرطبولو لعثا هراتخاامنكل هسفنىف رهظاو هلبقالقذوا ناكل ميركلا ءدسعوا 32

 ناكنا «لمج ا ىلعؤ» ريظالوالا ىلع «نوروبجم نصفإط هلوق عبرفت نكل رفوا || باداةدانا لخماو
 لمعلا لص نا هلنكميالدبعلا نافاضيا. هب تقلعتنا زئااوإ» هبةردقلا قلعت م 3 1
 ريخْلا ىف ليقلا سوماقلا نع «لاقلا و ليقلا ديشالفإ» هسّكع اذكودكرب تقلعتنا 0 ا ,

 ةيلع اناكامىلع اكرتو ءا_مالا لاممتسا البعتسا امهنا ءارفلا نعو رمثلاىف لاقلا و 5 2 0 3 0 ا 0 وعول هتف

 ١ «ةيوجالا هذه لاثماب)
 760ق) ىلءردقنالق) تانوكملارئاسكلزالا ف(ةردق» اضيالامعالا ناب) ساوسوال (دوعإو):هححم ةضحدملا
 .ىعلاوتملاصلا لامعالا انل) هلعاف مسي ملاملىنبملعفلا وا هناكسم ردقنافإ) هردقم فالخ داحاب (ىلاعتدللا ريدقت ةفلاخم

 ولا زوج (ردش انا وز هب اهقلعتدنع ةيهلالا ةردقاانء نكملا فاح مدعل (©( ةلاحمال تلصح اهلا دصقلاو اهل

 ىلع نوروبحم نحقإ هردقامريغ دجواالذا (اهدوجولاحتسا) ىلاعت هللا ىا لعافال اينبم ةيتكاابو لوعفلل اينبم

 اناطيشلل تاعيدللا بعصانم اذهو لاقل ناردصم (لاقلاو ليقلا ديش.الف) ردي ملام (كرتلاو) زدقال (لمعلا

 نفالاو ةيشقانملا مدعب

 بذع بادملاب .شقون

 ةرياغم تلفا ةسوسولاهذه لوقاو +ةيوحالا عاوناب ىنعي لاقملا ةرْي ى رسسف وءاثبلا نم
2 

| 
4 
3 



 لاعالل قيفوتلا ةداعسلا ةلجنمذااهنم عونلب اهتواقشو ةيلزالا ةداعسال ةقيقللاىف

 كلذتأياوليق ندباعلا جاهنمىف رك كا ىلازغلا تكا اذهل لعل اهمدعل ةواقشلاك

 عقتال هلال عفدلا اذهدي شال ةقلاسلا اع هر وك دل هكلا عافدنا مدع ضر؛ءىلءهلاو

 كالذب هتسوسو عفدىف نيعال يلقن عباسلا لاكشالا عفدب ملام لاعالا باستك ا

 © اهريغو #* ارمض وأعفن امو ريخ © اهلك داب ءلا لاعفا قلاخ ناكناو ىلاعتهللا نا ف

 نكل هريغ قلااخال## اب ايد داموا اد 0 ضارعالاو رهاوطاعيمجو مهفلا دايعلاك

 تادارا «تارا_نخاؤ فاكملاوه انهدارملا نكل ناسناريغ اناويحواو دابعال
 هللا نم تممبأ ةدرطا ةدارالاهذهف قد نيعم صد“ لعف ىلع قلعتلاب كدي زج

 ةيلكلا ةدارالا دوجول ىفانيالف انههرك ذام فنصملا هلصم ام هيف ادوجوم نوكيام

 ل فن هابا ةعقاولاو ةتداللا 0 ىعوقو ديقلاو ا ءادتإ هللا نم هنالدبعلا ىف

 هراتخاو هءنصالب دبعلا ىف ىلاعت هداحنابةدوجو٠ ىهىتلا ةيلكلا نم ةعرفتم ةيئزدلا

 لديلا ليس ىلع ءارلاو لعفلا نم لكىلع قلعتال ةلباقلا ةلمحلا ةيلكلا ةدارالاىهو

 ديعلا ةلصاخلا ةوقلاب عضاوملا ضءبىف اهنع ريعملا جب راذلا ىف ةدو>و٠ ةيلكلاف

 تاداراوهانه هللا هجر فاصملاهرك ذاك اندنع جراذلا ىف ةدوجوم تسيل ةيئزهلاو

 عع ةدارالاو بلقلاوه اهرقمنا رهاظلاذا ةلكةداراوا ريسفت فطعاما هلق

 اذه ىلع لديو شماهلا ىف فئنصملا نع لعن هنأ دةعم قرفالوا ناب واس هاما رايتخالا

 ىا مهسفتابام اوريغب ىت> موةبام ريغيال هللا نا ىلاعت هل وُ ةمزدلا ةدارالا دو>وىا

 تح موقىلع اهمعتا ةمعلا ريغم كب ل هللا ناب كلذ ىلاعتهلوذو مهاب ةسالم تادارا

 مهةزرامت اوقفناو رخ آلامويلاوهللاب اونماوا ,ملعاذام و ىل ه: هلوةو مهسفنابام اوريغي
 سفنلاموا عححكاملو مج وتلاو ةيغالاوذه حداملار وبدبعلا ناكولذا ةيآلادتلا

 سفلاب مسقا الف ل اقف ىلاعت هلأ اهبرمسق | ىتح ءاياوالاو ءامنالل ةعدق ةنسوهو اهريعتو

 عبطلاب سفنلا تناكاملو ةئيشملا قاخ ىلع كاز تعم عسبطلاو منزعلا ناك امو ةماوالا

 قؤوتلاالوارشلا رايثخا بلاغلا ناكاملواهاة يعم ناو سنالا نيطانشو ءوسلابةراغا

 االمدلا نالكدلا ميتال هتحرو مكيلع هللا لضفالواو ىللاعت هللالاق اذلف ةيانعلاو

 ةلباقإ# ىهتنا نيملاعلابر هللدجلاو تايالاهذه ريسفتىف قلعت هللاىمملا امن اذهو

 صاصتخا اهل سيلف # ىصاعملاو تاماطلا 89 ىبعا 7 نيدضاا نم لكب قلعتال

 نم لكب قلعتلا لبس ىذلا رايتخالانا لعا * ريصخلا مزلي ىتح نيفرطلا دجحاب

 دبعلاىف هللااهقلخ ىنلا ةردقلاوه ىذلا هأدبم لب ىتزجلا رابتخالا سيل نبدضلا

 3 هلا لامفا قلاخ ناكناو ىلاعت هللا ناز هته درك (لقف) لاقأك نجح رلاهللا هقفو نملالا ناسن الل تا ثا مظعاو

 نمله ىلاهتلاقو * د هلك قلاخ هللا ىلاعت هللا لاقأك (هريغ قلاخال) تان وكملا عيج ْن *مهااعفا ريغىا رو ا«

 (ةهيباق تادآ رآو 3 ز> تارادخا دايعال نكل) ىفألا نعم ف | 116 - ىراككا ماهفتسا وهو هللا ريغ قلاكك

 ةكرد نيب قرفلا ليادب

 شامت رالا هك رح و شاقل

 هرايتخاب لوالا نا ذو

 نكمي ملولهنال و ىناثلان ود

 هقيلكت خد ىلالصا لعق دبعال

 باولاقاقحسابتزيالو

 اك هلاعفا ىلع باقعلاو

 كاقعلا لصفىف انركذ

 تايرادتخالا تالت ىا (ةللاق)ب

 (نبدضلا نم لكب قلعتال)

 امهناكمال مادعالا ودام الا

 تاماطلا ) هناش كثالذو

 دارفا ضعب (ىصاعملاو

 ضعبلدينوكت نيدضلا

 نوكف اع دارلا رأ

 فنضملا لاق اقباطم الدب

 هيلع لدبو ةسشاح قف

 ريغيال هللانا ىلاعت هلوق

 مهسفناباما و ريغي ىتح م وشبأم
 هللا ناب كلذ ىلاعت هل وةو+

 ىلعاهيعلا دمعت اريغم كي مل

 مهسفناباما و ريغي تح م وق
 مهلع اذاموىلاع:هلوةو*

 رخألامويلاو هللابا ونمآول
 هللا مهتزر امن اوقفناو

 ددشلا ناكول دا"! هنااا
 ةيغتلا هذه مكاملاروبحم

 مول حد الو ججاوتلاو

 وهو اهرييعتو سفلا

 ءاسنالل ةعدق ةنس

 ةيشاا قلخ ىلع ار وعمال ذل ل م :ءاناكال وةماوالا ىف "4 ةقر) سف.لاب ىلاعت هللا مسقا ىت َج> ءايلوالاو

 هيام او قيفوتلاالو | سملاو ١ خا اهلع بلاغلا ناكاهل هذمعم نكلاو سنالانيطاءشو ءوسلاب ةراما عطلاب س ةلاناكاملو



 ه4 1

 | لاشناالا ةماتلا ةعاطتسالا مث ىف زج نيعم لعف ىلء ةدارالاهذه دبعلا فرمص مثبابسالا
 | هلوق ىفاني نكل افنآ ريشااك ةيلكلا ةدارالا اهبديراو ةيبلقلا تادا راللدبق ةلباقدلوق

 | تارايتخالاىلاريمضلا عاس راو ةتبلاةدوجو .ةءاكلاذا « جراما ىفدوج واهل سيا ول
 | لئاطال اكردتسم ةيبلق تاداراو هلوق هنوك بجو اديقعت هنوكعم طقن ةّيزملا

 ' انو ةلايردقم لاو-نع باوجىه ةمدقلاءذه ةدئاق لعل. باولخا ىف هعفن مدعل تحن || لولو ىلاعت هللا لاق اذلف
 امهدحايقلعتولف رخ آلابقلعتال امهدحابقاعتامنالطقف امهدحاب لب نيدضلابقامتت || .هتحرو مكيلع هللالضف
 تع اليلقالا ناطيشلا متعبنال

 'ىنادوجوم هنوكدنع كلذنأب باجافقاب روذلاف ارو دبعلا نوكيف هبجوال طقف

 | هنامجوالاوديفدوج وع سيلوهلصاك ةردقلاه.قلعتت اةولتعنوكي ذانيح هنالجرادلا | فد ىنمهأا ام انهو
 ا هنوكمزايف دبعلا نم ناو قابروذهلاذ هللا نمنا تارايتخالا ثلتناب هحناع باوج هءالكى هتنا هي الاءذهىف

 | امتاقاملاو دوجواهل سدا وةمودعم اه الاهايا قااخح سياو ديعلا نههنا باحاف اهقلاح تاراتخالا تناكاللو*

 أ تارايتخا دابعلل هلوق ذئترح ىف انيف ليقناف + يرالا ىف دوجو هلامىلع بتزيي || ةيبلقلات ادارالاو ديزل
 اا)] الا سك بحي دوجولا تدثملا انلق < ةدوجوم اهتوك ىف رهاظ وهذا || ىف اهلدوجوال اناقبص

 َ هدوجول ال هسفن رجلا رايتخالل فرظ جراغلانا ةةرق<#و جراذلا دوجولا || قاعتالو هدنع جراخلا

 ]| نوكيف ىئلا نع ملاس دوجولا قلطم ىنعي ديقملاال ديقلا اذهىلا عجار ىئلاو || عامخاو قلخ اهب
 /لوطالا ىفام ىلع هليصفتو جرامللا ىف امود_عمو مالا سفن ىف ادوجو» الف ةرادقلا نوكأ

 | الوق نافاترف هدوجول افرظهنوكو ءىثلا سفل افرظ جراذلانوك نييزا ماصعا || هلوشب كلذ ىلا راش

 ا 0 ا ةءالوو دوجولاسفل اةرط جراتلا هيفلعج جراخلاف دوجومديز .(| ءذها ىلا ( اهل َسيلَو )
 َ ةروصلا هذه ق دوجحوم لاف هدوجو) فرط لعجامدوجو ىضتس اماو فورظملا ىف دوجو 2 تادارالا

 مزاللاف مايقلا توث سف افرظلعج حراذلا ىف مئاقديز انلوقىف هناكهدوجوالديز نايعلاو © جراملاا
 | نمالل مسا جراذلا لوقن نحو توبثلاال هريغ تو جراذلاىف اناث متاقلانوك ىت>]نايعالا وما رجالاك
 ٠ نوك ىن«ف نهذلا ىف دوجوملا ىمالل مسا وه ىذلا نهذلاك جراذلا ىف دوجوملا ْ 6 قامللا ىلا جاتحي

 جراذلا ةيفرظف اهدادعفو اهنم دحاو هنا نايعالاو جراغلاىف ادوجوم *ىنثلا || ىا (قاعتو) داحبالاو
 ا 70 وداديز نيمو نايعالا.دادعف سيل دوجولا3ا ةحئانم دوجو# || قلخلا ذا: اهب-) قاثتا
 ]سبل افرظالا جراخلا سياف هتادوجو دادع ىفو جراذلا دوجوىف هدوجونا || ىأ 6 مودملا داحجيا

 ”"ىضتةالهدوجولافرظلعجاذاو هدوجو ىضتقا ةقيقح هلفرظلعجاذا هنكل“ىثلا || ىلا مدعلان م هجا رخا

 000101 راذلا قو ةدوج وم نكملاماا ةّيرعلا ةدارالا هذهنامت ءىهتلا هذوجو | | دوجولا
 || ةيلكلاةدارالا فالح جراخ هلدوجوالفىسنماف ضحم قاعتوهو فرصلا نع

  تايفيكلا نم ةردقلاو ةدارالانا عقدنيف تفرع ا" سفلاىف ةدوجو٠ ةوقاهناف

 46 جاتح ىتحوط فنصملا نءلوقلا اذه حدي فيكُف جراذلاىف ةدوجوملا ةيئاسفلا

 | نوكيوتارارتخالا ءذهب ه«ام» قلذلا ## قلعت.و اغلا ىلا ه ةييزجلا ةدارالاىا

 | دوجولا ىلا مدعلانم هجارخا ىا #* مودعملا داحنا قءتلاذا © اهقلاخ دبعلا
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 هلل' ديرب نا لمح نوكي مساف تارابتخالاىا (اهقلاخ اهدي ممنوكيالف اقول نوكيألا) ج راخلا ىف (دج واالاو

 فئصملا لاقدابعلالاعفا لمج ىف ايدام اطرسش هي زا تادارالا كالت ه5 ١ ما/ ]2+ تناك امل مث + دبعلاهيديرب نا لح

 الفؤم هيلع قلغلا ىنءمقدص مدعل 6 اقوا نوكيال ف جراخلاىف هدجواالاف ف

 قلاخالاناوق صح ىفانالو اهتداراب اهقلاخدبعلا نوكيالف «اهتلاخ اهدي نوكي

 دبعلا سفن نم تارائتخالا هذهب لاعفالا رودص ناكاذا هيلع درو ال مث هريغ

 كاللتىا «ىلاعت هللااهاعج دقوؤي باحا ةيردقلا بهذموه ىذلا ضيوفتلا مزلف

 الالقتسا دبعلا ىف اه داحا ىلع هنردقا ايلقعال * ايدام اطرش وه تارايتخالا

 لاعفا قل الف ه6 دابعلا لاعفاؤي ىلاعت ه6 هقلذا© طرسشلااذه لثءّىلع هفقوتالب

 ةماركلاوا ىبنل ةزلاك ةداعلاقرخ قيرط ىلعالا طرمثلا اذهبالا دابعلا ىف دايعلا

 در<ءالو ضيوفتلامزلي ىتح دابعلا تارايتخا در دابعلا لاعفا دجوبالف ىلوأ

 قعادبعلا اختل قلعت طرشي نعل قات قفاز وعلا ب نس سلا
 دبعلاةردق درجع نا دبعلا لءفناماقملاىف ,هوتام عفدنيف لمعلا هيفا قطع

 نيتصقان ناو دراو:ف نيتلقتسم نا امي ناوربحن هللا ةردق درج ناو ضيوفتف

 روصقلاو جايتحالاذاريغلابالمكتسم هنوكمازلتساو هتدارال روصقو ىلاءثهل جايتحاف

 لضاحنا ماقلاا رو هتيكح ىلع ”ةتداءو ىلاعت هلع انوكي ملا ناروضتامنا

 ىلاعت هريدقت نوكيامو ىلاعت هللاريدقت ةردقم ةطاصلا لاعالا ناطيشلا ةهبش

 ىجس عشيق ثرع هيف دبعلا ىعسف ربعلاب هلوصح نوكيامو ربجلاب دبعلا نه هلوصخل

 طقفىلاعت هريدقت اهلا تدراناباو<لا لصاحو »هيف ةدئافال ثبع لاعالل دبعلا

 تدراناو نيدضلا قلعتل ةلباق هلاعفاىف هي زجتادارا دبعانال ةعونم ىرغصااف

 ردصامذا ةعو:م ىربكلا نكل ةلس» ىرغصلاف دبعلا ةردقعم ىلاعت هريدقن اهنا

 هلا دنسلا ىلع دروامل مث +اربج نوكبأل طرمشاا قبرط ىلعولو ةردقلا هذهلثع

 هلا ثدث دقو اهقلاخ دبعلا نوك مزلي دبعلا نم ةرداص تادارالا كالت تناكاذا

 انوا نوكيامو جراذلاىف ةدوج وع تسيا تادارالاثالتناب باج اهريغ قااخال
 اهقااج دبعلا ىنعي اهديرم نوكيالف ةقوام تسيا تادارالاف جراذلاىف دوجوف

 هرخآىلا هللا اهلعجدقو هلو نوع2* تلحال كناالا تامدقملا كلاوفتف_عدقو+

 ةضراعملا قي رطىلع باودكلا تررق ت؛ةناوديف ربجالو مالكلا لوا نوهضمىف

 ناهديزو باوللالصاحنا ةلخابو *لئاسا ةيلوالا ةفظولا ىه ةضئاملا نكل
 طرشلادجوناف دبعلا ةدارا طرب هاكل ىلاعت هتردقب تردصناو دابغلا لاعفا

 ضيوفتالو هثدام ىلع هللاةردق لالقت-ا مدعل ربجالف الف الاو طورساللا دجويف
 باو كا اذه نكي ال ل اطرش لب ءادسأ ديعلا ةدآرآ نم ةروذ 8 ل 3

 ةيفيك باوعأاو ةيلزالا ةردقلاب ةهب_ثلا نال رهاظلا ىف لاكشالا ةدامل امي“اح

 هتداراو ىلاءتهنلا لعب دابعلا لاعفا نوك و# ثاذل امفد لاق دبعلا نم لعفلا رودص

 « ربخااب دايعلا ن٠ اهرودص نوكح مزال: ال ظوف#ا حوالاىف هبتكو هريدقتو

 قامو ااهلمج نتو)
 بس ىا ايدام اطرش

 000 )2 ةداعلا

 اسما نوديرب ( داعلا
 هقيقو اهبيقع دجويف

 هتردق ديعا فرص نا

 تدك لعفلاىلا هتداراو

 لمعفلا ىلاعت هللا داحاو

 رودقماو قاخ كلذ ب.ةع

 تحن لخاد د_خاولا
 نيتي نكل نيتردق

 رودق٠ لعفلاف نيتفلتع

 داحالا ةهج ىلاعت هللا

 بسكلاةهجدبعلارودقمو

 يملا نه ردقلا اذهو

 ني-هاكنالو ىرورض

 تارابع امهنبب قرفلاىف

 ةلاب عقو تكلا التم

 ةفئمكلاو ةلابالا قاذلاو

 لخم ىف عقو رودقمو
 ل ىال قلغلاو هنردق

 ديال نسكلااوهتردق

 قلذلاو هبرداقلا دارفنا
 حرش نم اناقتك مدن

 ميت" لصف ىف كاقعلا

 ناكالل مث +لءأت ىلاقعلا

 وه ىتلا ةسوسولا لوا

 نا وه اهباوح دد_صب

 ةهةضورفمىاةردقمهلاعالا

 ةمواعم ولزالا ىف دّةثو

 ريدقت ةفلاخ ىلع ردقن الف

 هلو كلذ نع باحا هللا

 هللاعبادابعلا لاعفا نوكو)

 (ريج ايدابعلا نماهرودص نوكمزا:سيال)هربخأ دتبم وهو نوكب قلع:م ف رظا(ظوظحملا وللا يف هبتكوهربدشتوهتداراو



 ة:دارالاو تامولعما نع فشكلا هقلعت امو زر ةفصب سيل كو ةردقلا قاعتل رثا ربا نا كلذ ىنعو

 ايو هيلع زو<ام ضع نكملا صيصخت اهقاعتلب ةردقااك مادعالاو داحيالل تديانكل هريثأت ةفص تناكناو

 "اذا لاقف حاضبالا ف ةدايز دهاشلاىف الاثم ربما مازلتسا مدعل برمض مث ربإلا مزمل سب فيك رابتعالا اذهب ناك

 /(هلعفىف) مولعملا (ورع نوكيلهف ساطرق ىف هبتكو) ديزىا (هداراف مايالانم امون ورع هلعشام عبجب ديزإع
 كلغ تلفقام تلعف ديزا لوب نا) ورمتأ ىا (هلزوكب لهو ديز نم لعفلا كلذ ىلع (اروبح) كلذ هلعشام
 .هنعتكس هللوشنا عحدلالو اروي هه ١م زهفع سياوهو اككاو ناو ناك 1, (فانا قئابتك و كتدارناو

 هرايتخاب هلعف اًرمع نافإ
 لمفلا كالذل ( هتداراو

 هتداراودرغءجالال)
 (هف روصتالف هتكو

 ( ربعلا ) هلفيف ىا
 ورع نع

 ناعف اذكف) هرايتخاب

 6« ربدتت ) ربخال ( هيف
 رادملاناف سمالا كل رهظبل

 ديلقتلا فو رظنلا ىلع هيف
 ليوط فالحخ كلذىف

 © نبركاشلانم نكو )
 ثيداحا ىف وريلعتلا ليم
 اقورعم مكيلا عنص نم

 اوعيطتسي لناف هوئفاكف
 ميشلا لاق ءامدلابموئفاكف

 كدافا اذا + قارع نبا

 هر ودصل

 دددف 3 ةدياش قاكملا

 ا[ 815 ةقعو كدلا
 تما 9122 فالق لقوا +
 لخو اهندافا + ةلاص

 لق, اوس اواوركلا

 ةيقيسنانمهاهدا اعف هيلع
 بتكلاو ةدازرالاو ملا

 ىلعاسايق ربحا مزلتسيال
 قرافلادوجو عم دهاش ىلع يئاذ سا.ةهنالالصا ايعطق اليلدهل ميال كلذ لب رظن لاثملا نم برسذام

 قلعت ناوهو ردقلا قلعتناالا اهب ةردقلا قلعت همزل: ست اهبةدارالا قلعتو ةدارالا قلعت همزلتسب تانكمملاب هللا لع

 ةفلذم تناك هندازاو الهج هلع باقنال ردصي ملواذا همزمتت اهنا ىمالا رهاظو

 ديزإع اذازك ط هنال كاذكىرباهلثءسيلو هبتكبذكيو روكح ضقت و هدا م نع
 ورع نوكيلهف ساط رقىف هبتكوؤ د,ز ىا «هداراف مايالا نمامون ورع هلعفبام عوج

 تلمفامتلءف ديزا لوب ناطور معلا هلنوكي له ودي إل بناج#نماروب< هلعف ف
 |!ثاذل#«هتدارا وم رايتخاب هلعفا رعناف #9 ربجلا مدع هيف رهاظف ايا كبتكو كندا راو كلل

 ورع ربا روصت مل اذاف#ربجلا هيف روصت الف هبتكوهتدااوديز لع لجالال لعفلا

 دبعلا لعش ىلاعت هلع لعمج الف دبعلاىلا ةبسنلاب ىلاعتدتلا نم 4 هيف نايف اذكف و

 فئنصالادازا ماقملانم دارا لعل+لعفلا كلذ ىلعا روبحدبعلا هبتكو هربدقبو هتداراو

 هلغو ىلاعت هلع ناعيا اههوهنداراو ه ريدقتل عبان ىلاعتهبتكنالاق.نا هدرب موااضيا

 هقلخ و ىلاعت هللاةردقن :لصاح تف اك دبعلا لءفو دبعلا لءف ىنعا مولعلل عبات ىلاعت

 تقلعت لعف دبعلا ةداراتقلعتنا ثري دبعلا سفن نم هم زل اةدارالا قلعت طرشي نكل
 بعص ماةلاناف# رب دف الصا ربجلا روصت الف ىلامت هتردق قامت الفالا و ىلاعتهن ردق

 ال1 لئاوع لئزربو ماقلا داع ىلا لصت ترند نافوخ مهفلاو نوريثك نولازلاو
 انه لبق * ةمعنلا بسح ىلع ركشلا ناف #نيرك اشلان«نكوؤ# مارا ةذل لو دود عملو
 قاىعنبا نع وءامدلابهوئفاكف اوعيطتستنافءوءفاكفافو رعم ركيلا منص نم ثيداحا ىف و

 «ادااماددنع ركذلاددإ + ةدئاش ناثاكدافا اذا +

 مزلتسي “ىشثب هلع قلعت نال قرافلا عم هنا عم دهاش ىلع بئاغ سايق هناب فنصملا نعلق

 عدتالف كيذك سيلف ديزإعاماو هبة ردقلا قاعتمزل:ل هتداراو هيدارا قلعت

 هيبشتلاىفاك هوجولا عبجج ىف كاررشالا سايقلا ةعصىف طريشبالهناب بيجاو +سايقلا

 ابان علان وك ةلعلاو ربجلابلس انهوه ىذلا مكملا ةلعيف كاريشالا طرمثلا لب

 ' ةفدارمىه رهاظلالب ةدارالا ىهمالكلا ىف ةدمعلا لوقا» هيف ناكر شمامثو مولعملا

 ةرثؤمةدوج وهىلاعتةندارالاكشالا لب هيفروظنم باوك او لاكش الان هلكف ةردقلا

 قراف عم . دهاش ىلع بئاذ سابق هن وك ع م سايقلافةمودعمو ةرثؤع تسيلديز ةداراو

 (باوجنة)

 هريخأتو امزحت جرح و ىزحت زيحتلاب ه:صصخ ىذلاب اهةلعتو جال_ص ريخأتلاب ةدارالا هت صصخ ىذلاب

 كد اك ةلاحمال موزالا ةهج ىلع هدو>+و بد نبع« ىف ءدو-و ع و قا الها بهذم ىلع ىلا تهل ةزد 5نع

 ثاذ هلهللا ناك ذاراالدحدتلب هريغ ةردقاالو هتردقا ارثا نوكيالو هتدارا همزلةستالفالث« ”ىشب دنزانغاماو



 ىكبلب هيبثتلاف طزشبالا هوجولا عمجىف كازشالا سايقلاة عصف طرشبال انلق هاسابق لاقام ص! فيكمالدق [)
 كابل يي ١ م5 - انههوهو مكحلا ةلعيف ءكارشالا

 سياهنا ىلع د:سلاعم ركذام ضعبل عضوتو ريظنب لب سايقب سيل هنا باوجلاف

 نقيتءاامدعب هناو نيتدهاشب اتسيا امهلاحو نادارالال ب دهاش ىلع بئاذ سايق

 ىلاةبسذااءقراف ممنوكيال اطرشواودبعلا ةدارا ىلا ىلاعت هتداراةيعبب نم مدتايف

 ملصت ىتلادبعلا ةداراىلا ىلاعت هتدارا ةيهتند «باوجلا اذهر» ماقاادوصقم

 كاردقناهنانم ةيناطيشلا# ةسوسولاهذهلو عطاقلا# مساحلا وهو نيدضلا نم لكل

 كئتدارا قامت ملامهنا عفدلادجو كيعسىلا ةجاحالو هَدبلا لص ةيصعموا ةعاط

 لوةىنعبإل اذه وإلي هتيكحو هتدام ىلع لمفلا اذهب ىلاعت هتردققلعتتال امت لعفب
 لب داقتعالا ىف ةعدبلا ليبقنم نوكيالف ,هريغو نيعباتلاو ةباععلا نم «فاسلا

 ليبقنءالو داقتعالا ىف ديلقتلا لبق نم نوكيالف ىرءثشالاكهفالخ ىف نوكيامكلذ

 ماقمىف ىباطمللا ىلدعلا ليلدلاب جادتحالاالو لقنلابىلقعلا بلطما ىف جاصحالا

 داقتءا ىلعاضيا ىرعشالا لب ةيربجلا لاق #ربجال» مهناذ قيقضلا ىناهربلا

 بهذم نءام لقاك «#نيماننن ىمانكلوؤ» ةيردقلاك « ضيوفتالو فئصملا

 ةردق ضد و اربجناكل ىلاعت هللاةردق ض؟ ناكولذا رجلا نم حسارمدق هيفالا
 ىضتقم ىلع ماقااريرحوه اذهامهنابارما نوكيف امهبولو اضيوفت ناكدنعلا

 سيلدبعلاة دارا طرشب ىلاعت هللاةردق ضم لعفلا داحافالاو فئصملا مالك حم ررص

 اندنع بهملاذا ليصش ةيداقتغالاف قيساكدحال بهذع سيالباندنع بهذع

 ىلع القتسمارثؤ٠ امهعومت نوكينا ىلعد_بعلاو هللاىتردق عوم# دبءلالمفنا

 ربجلافهيشاوحو ىلاءلناو ةعيرمشلا ردص عض وتنم موهفلاوعاك هتدافو ىلاعتدتيكح
 صااموب هنوكو ضيوفتدبعلا ةزدقب وربج هللاةردقب هلوصح ثيح نءهلا ظسوتملا

 ىلاعت هتردق ريثأت ناكولذاض# ردقىلا عجار اطسوتم هامدامنااضياو امهنيب

 اطرش هنوكنيبو ءادتا دبعلا ةردش هنوكنبب قرفالف دبعلا ةردقب اطورشم

 ىلاءتهلاق وا هنوك نيبقرذ دج و ناوطرشلا قف ءىلع طورسشما لعذا ضيوفتلا ىف

 قلعت طرسش نكل نيتردقلا عومي رثؤملانإف:صلملادارم لاقينانكعيو *دبعالو

 ةلاس رنه مهنام طسونملا ربجلاىف قرقمتلا لعل +لعاهنلاو دبعلا ةردةقلعت هللاةردق

 مالا روصتن٠ ثعينمقوشلا و قوشلا نم ةئطينمدبعالة ي راتخال ا ّةذا رالاناىناودلا

 بردو ةيرايتخا امهل ةعباتلا ةدارالاو نايرورمض روصتلاو قوشلا اذهومتالملا

 رات دبعلا نالف ربجال هنااما طسوتملا ربحا تابثا ىف لامكلا نبانع لقنام هيلا

 ضيوشال هلا اماو هرايتخا فرص بيقع دبعلا لمف قلُحي ىلا: هيداعف هلعفىف

 ةعبات بلقلا ىعاودو هبلقىف ىلاعت هللا قام ةيعاد دبعلا رايثخا أمنع ناف
 مهيشلا سفن © ىرعشالا لوق ىلع اماو © دبعال هيف لخدالو ىلاعت هللا ذثيش

 اههومولعلل اعبان عملا نوك ةلعلاوىل اعت هلع نم رهاظلارب

 نمآتةفيدف ناكريشم

 هذه نع (باوكااذهو)
 ال اتا نع وهشأا

 (م.املا وه ]قولنا ريغلا

 هذه ) عطاقلا نيتلمحملاب
 د لييطخلا ( هعودولا
 ةعاطلا كال ردة ناىهىتلا

 ردق ناو ةلاحمال اهلعفتف
 تناف ةلا< ال اهل عفتؤ ةيصعملا

 كداهتجاىلا جالا اف رو.<#
 واولا(فلاسلا لوق ىنء«وإل

 ةلح ىلع ةل-ج فاععل

 فوذ#فقوطءلااردصو

 ةل-جا ردص هيلع لد

 اذهوىا اهيالع فوطعملا

 هذهل مساهلاوه باوبللا
 ود اذ-هو ةسودسولا

 م فكل_سأا لوق ىنعم

 نف نيعباتلاو باكا

 طقف (ربجالا مهدعب
 لب طقف (ضيوفتالوإل
 لاق اك, انههنم ' نك
 نونا نوكس «(نكلد)

 هيفف ( نيمانيب سما )
 هدر و راثعإا ,كاةماش

 ةداشوةيهلالا ةردقاا نع
 دعل هدوجوأ ضيوفتلا

 نأ ىنعي ىرايتخالاءزكلا

 عو. دبعلا لعف ىف رولا

 رايتخاو ىلاهت هللا قاخ

 نوكيلطقنلوالاال ديعلا

 نروكل طعن ىنانلا الو ينج
 باجاامناهل رهظامل وا ردق

 رطضم ةيرايتخالا لاعف الناب لئاقلا ىرهشالا بهذه ىلع معت له لئاسلالاؤس رعشل هدأ ةسوس وال م.اطلاوه ب

 ةعالاو ةنسلالها يباما دحاوه (ىرعشالا) نسملا يبا مامالا ( لوةيلعاماو ) لاقفال مارمالا سفنىف .اهملا



 ىنعا ) هلوقن هرسسف ضتوفتلاو ض#لا ربكلا نبب ( طسوتلا ربحلاب لئاقلا )

 اانا 0 ردصبام نيد قرفلاب نادجولا ملع 53205 00 لد رجلا لود 5ك شعنر 1| ل رح ىفاك ( رارطضالابال

 .ديعلا ىف ىاح م ىلاعت هللا نأ ىهع الصا رايتخالل لخدالىا 4 ضخ غ ريح 2 ةيربجكلال وهام ىا (هئافزإ هفالخو

 ءاثام ضارعالانم هيفقلك فرطظو 15٠ ريح ءاءووهامتاو رايتخا هيف دبعلل سيل (رارطضالاو ربحلاب ىلاعت
 هلع حال ءاش فنكو 203 ا اة لااا

 (انلاعفاىفن ورام ندف)

 ءزدلا نع اهرودصل

 نورطضم )ب ىرايتخالا

 هللادا رم هنال(ان رايتخا ىف

 ءزعلا سياو هتردقو
 مودعملا نه ىرايتخالا

 ل

 ىنعم وهملاذهف) كلك

 ىذلا © طسوتالا ريخلا

 ىرعمالا مامالا از
 اما نيب ةضريعم ةلخلاو

 الف هلوةوهو اهباوجو

 ىلع صام ال ىا ص,

 نه زن هبهذم نم مدعتام

 دوج وما نم

 ةدراولا «ةسوسولاهذه

 ناك ثيحذا ناطيشلا نم
 رابتخالا قل ارطض

 الف لعفلا هل نّرقلا هيف
 ل2 روح هازل
 نرش طو رسما نال لءفلا

 وهو 0غ ةطارش دوجوب

 6هعلكملا لوقل تاغ
 هجو نيبو خلا ربجال
 قرفالذا) لاقف ةفلالا

 طسوةملار بز نيب ىا( هني

 نال ضخ اربملا نيبو
 ىلا ىدب نيب تيملاك ىلاعت هللا ىدن نيد ديعلا نا نواوه نذلا ةيربخأا هيع دي ىذلا ربل ادا رفا نم لكلا

 6 ةقيقلا ىف ) اضخم اروبحم هنوك ىف حدب الف كلذ نولوشال مهو هيف ضرع قل لوش ةنوكالا

 ”ةيريخلا هيما ا ظلاوهأك ةقيقللاىف رطضم اذه ىلع وهفىا » ىرارطضا رايتخا دوجوقف عفن ىاف 7كثاذكناك

 مهرايتخاب دابعلا لاعفانوكىنعا و هداقتعا درجمىلع# طسوتملا ربجلاب لئاقلا

 ”ىرعشالالوقالة ب ريلا لوةوهىذلارارطضالاىا© هناف ةيريجلا لو اكرا رطضالابال
 نكلو © ارادمالو ارطشالواط مثال دبعلا نم رايتخالا مدعإ# ضخ بج ولف هوتاك
 لاعفالا ردصتىنعي# رارطضالا و ربه اب ىلاعتدللا نم لاعفال اًادبم وهىذلا 6# رايتخالا

 نوكتنامزايفرارطضالاو ربحلاب دبعلا ف قولت رايتخالا كالذو رامتخالاب دابعلا نم

 لوصح نال ,هرايتخا ىف نيرطضم وةمزح اةدارالاباهرودصل مهلاعفا فني راتخدابعلا

 نورطضم انلاعفاىفنورات نف 8 هلوق كلذو ىلاعتدللا قلخ درت مهفرايتخالا

 « صيخالف 8فلسلالوقنم قفوىلع هدنع# طسوتملا ربجلا ىنعم اذهف انرايتخا ىف
 ”ناطي_ثلالبقنم ه6 ةسوسولا هذهنم 8# ضارتعا امهابباف اما باوج صاخمالف

 الو رجال * فاسلا لوقل فل. 2 وهو 2 اك و ديعلا ىعس عفن م دع نم

 لوقنيب # هنيبقرفالذا 98 فلسال افلام ناكامتاو ءداحتا وه ىعداناو ضيوف

 ثيحن٠ ةروصلاف قرف دجوناو ه6 ةقرقللاىف ضحلا ربلا نيبو 88 ىرعشالا

 ظقف لجوزع ىلاعت هللاةردشب دبعلال مف ةيربحلادنعو ةدرحم ةردق دبعلا ىف تدنا

 اهدوجو نبو الصا ةردقلا مدعنبب قرفال َهَقيَقْلا يف الصاد,علا نم ةردق نود

  اهيدعو اهدوجونسس قرفالف ريثأتلا ىذا ذاف ريث تال وهاممتا ةردقلاتامثاناف ال

 ىلابوسناارايتخالانال :# ىرارطضا رايتخا دوج وىف عفنىافهلوق هيلاريشياك

 لقت امنا ة ردقلا توبثنا ريغلانع القن ىرعشالا ىلع فقاوملاحرسد ةيشاحىف ىلج

 || ةردةلنيفانلا ةيربجلا _هذ.هناو اهتوبث اعينبانف ريثأتاهل نكيرملاذاف لعفلا نماهرثأب
 لاءفالا ىف ةدارالاىلاةمكنم ةردقلادوجون دهشت ةرورضلانا هنعباجا نك]دبعلا

 هدك وي لب لاكشالا عفدسال هنا ال *«ىهتااهريثأت دهشتل ناو اهريغنود ةيرايتخالا

 | ناو اذهف اهءزاولنم ريثأتلاذا ريثأتلا دوجو ىضتقن ةردقلا دوجو ةرورضزال

 | وهذا اضيا ةيديرئاملا دنعلب ىرعالادنع بهذمم سيان كل ناط.شلا ةهب ,ثعفد

 دبعلانا زجشلادا م نوكينا زوجي هنا فنصملاىلع ضرعاو ةيردقاابهذمب هبشا

 اهترسص ىفراتحمو هنم لخدمالب دبعلا ىف ىلاعت هقلح اهنال هتردق لوصح ىف رطض»

 وح

 ااعراج خاب دايعلا لاعفا 0

 سرعت تقع 21 دس قس الم هس دع تادسنام ا دس“ اا هكهشالطلا دح ادلة 0ةضبالا 2 50 ت0 8 0 نك دج 0
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 قولحدبعلا رايتخانا ىلع مدقتملا ليل دلا ىرعشألا مافاالمث + ىنرارطضأ وهو هيقراشخا قلحي مهل هتفلاع ىف ةديافلاا4

 ريغ نم الم هفاس فنصملا ىلع ة> ليادلا كالذ ناكو هيلع دراولا ضقنلالطباو هفهللا قا + لاحروب# دبعلاو ىلاعتهللل

 (رايتخا) ىلامتهّللا نمال دبع ثدح هنا ليلدلا ف ىذلا( رايتخ الن وكي نا دابعلل رابتخالا تايئاربدفتىلع (مزاف) هيف

 (روديف) هبدجويرخآ رايتخا هلزوكي نا مزلي هلم اضبا هه ١91 ]252 رايتخارايتخالا كلذودبعلا هثدح رخآ

 اهف مالك الىتلا ةيلكلا ةدارالا هذهلوقا +نهدضلا نم لكب اهقلعتناكمال لعفلا وحن

 ةدوجوم تناكناف نيعملا ئرزحلالءتلاب ةقلعتملا ةّيزدلا ةدارالاىف مالكلا امتاو

 دبعلاناكنادهنا هقةحو ربجلا مزاف لعفاة مات ةلع نوكف ىلاعت هداحياب جراخلا ىف
 لعفلابناج مج رتف جاتصف هكرتوهلعف نم دبعلا نك نا مزايف فرصا ىفا رات ,

 نيرئاجلا عوقو جايتحامدع اضيا مزليو ايرايتخاال ايقافنا نوكيفالاو عج سمىلا

 لغفلا :نوكيو لساستال دبعلا نم نوكيال مجرما و عئاصلا تايثا باب دسنيف بوس ىلا

 تايثاىف © هلوتاماو 9 باحالام زل ةاماتاسجص هانض رفامنكيملالاو ابجاو هدنع |

 ىلاعت هللانم ايرارطضا نكي ملول ىلا#ت هقلح دبعلا ىفايرارطضا رايتخالا كلذ نوك 1

 ثالذو هنععجرملا كلذ ر ودص ىلا مالكلا لة, لسلستلا مزايف هرايتخاب دبعلا نمناكل

 رايتخا رايتخالل نوكينا 8 هرايتخاب دبعلا نم هنوك ريدقنىلع # مزليف 9 هلوق

 * ضوقنف # دح ىلاهتاماو عجريرملنا ه« لسلستيوا هيلاعجرنا #« روديف

 نوكزاو< لك شي نكل ءاوس قلاخالهلا تدثدقو هلاقلاخدبعلا نوكينا مزلياضياو

 هللارايتخاب 8 لمأتف رايتخا رايتخالل نوكيالف ايرارطضا دبعلانم رايتخالاكاذ

 فقويف هكرتو هلعذ نم نكمل ةردقلاب هلعفل ادج وم ىلاعت هللاناكول لاب ناب# ىلاعت
 بجاو عج رملا كلذ دنع لعفلا ن وكي ولم لاو روذللهتمن وكيال حج رهاو عج م ىلع

 ارات ارداقىلاعتهللان وكي النا مز فامان اعج سم جيجج ملا ن وكي ال نامزايالاو رودصلا

 با وجىا#هءاوف #9 كاذنم اذهنبا ٍلعتتناو دهاشلا ىلع يئاغلا سايق اذهلبق

 ىرخاةداراىلاةرقتفمةثدحم دبعلاةداراناب قرفااب فئاوم ا فامىلع باوءلاو ضقنلا

 نعء باو<لاىا رهاظلا * هباوج 8 ىرخاةداراىلا ةرقتفمريغ ةيدق هللاةداراو

 باودلا اذهدروفقاوملاىف لاقذا اصخشثالو انيعال الصاوا اسنجىا ضقنلا كلذ

 ةمدقلا ةدارالاعم كّرلا نكمل نالاشذا هحرشىفلاقو روكذملا ميسقنلا عف ديال هلاب

 ىنغتسا وايقافلا ناكعج ىلع هلعف فةوت مناف نكماناوا رات ارداقالابجوم ناك

 امتاو ايرارطضا نوكيف ايجاوهعم لمفلاناك هيلع فةوقثناو حج رملا نع ثداحلا

 باوجلا اذهىلع دروانكل فلختلاةروص ىف ليلدلاناب رجءدع نيباذا ضقنلا مف دنب

 ثداحلالعف'اب قلعتملا ميدقلا عج رملانا هحرسش ىفام ىلع هصيختاه فقاوملابحاص

 ىل-ع موزالا فقوت نا

 كلذ اه رلدكتم) رايتخا

 اع ضو راحل

 (ل-توا)لطايرودلا و
 رايتخا ىلع موزالا فقوتنا

 لطابكلذو ةياهن نكتملو

 ىا ©« ضوقنف ) اضيا
 ىلع ىرعشالا هبل دتساام

 اما باوج ءافلاف هاعد'ام

 هنإف (لاع تازاتعإ)

 لعفلا هلصح رايتخا

 رانيثخا ىلع فق ودل و

 ا1و لاقام مزلب ىتحرخآ
 ضقنلا نو هبباجاامناك

 هنع باج ادق لاش نا دنظم

 نم اةيحم لاق. ئرعشالا

 هيأ وج نع ض رعي نا نظي
 (هباو3 2ىرعشالا باوجي

 كلت ركذام باوحفىا
 ريعضلا ىرعشالا لوقْنم
 ىلا 316 هلا فاضلا
 ىرعشالا وق نم قاسام

 تاوح فاَضا ىف: ءاقلاو
 (هباوج الر دقه ضارعا

 ىذلا باوجلا ود ىا
 ضقنلا نم هن تبجا

 در ال ىلاعت هللا رايتخاب

 ريعخأاو هانيجا اع هل ض رعب ىت> ضقنلا نع هباوج مدي فيكف البلد ل ةتس دافع قرع | هبل دتساام نإل هه

 فتصل لوقىلا عجار هلبق ىذلاو هسفن ىرءثشالاىلا عجار هنا ,هوناكال ىرعشالالوق ىلا اضيا عجار هيل! فاضملا

 كلذواث,ىنوكيفةدئافلانع همالكولضف هسفنب هءاوج ادرفنصلان وكيف هيلع ادرريصي هلال ىلاعت هللا رايتخاب ضو فنف

 ىاتيلتلا لق ميشلل ةيفاولا فاك كلذ ف عاف هيلع درلاو ىرعشالاعم ثلا ءدصق هلا ىلع هب فيكؤ هنود وه نا ىنيايال



 58 هجوىلا راشامث ربدتف دبعلا رايشخا ىلع دروام باوج ىلاعت هللا راتخا ىلع دروام باوجىا ليقو *

 يانا وهو اضيا نييلد#كا دنع لب نييلوصالا دنع ةضراعملا وه ىذلا للا نم ىرعثالاليلد ىا 6 هلحو )
 ا“ رايتخالا هيلع عقوام ىا « راتخملا نا ) انهه وهو هليلد هيلع مزابال كدتسملا تامدقمىف أيش ضراعملا
 ةلاصالاب دبعلل ادوصقةم ىا 6 ةلاصاو ادصق ) راتخلا ؛ىئثلا كلذ ىا 6 ناك نا ) دصقألا اهلا هجوتملا ءاشالا

 ألاذل ىأ ( هلدتإل )هنا ةلاحتال (ذ ):الثم ةالصلاك ةيرايتخالا لاعقالا نم العفوا الثم كيرلا دصقب ناك
 راتخلا ىلع رايتخالا مدقن نم ( ةرورضلاب هيلع قباس ) راتذلا ثاذلىا 6 هلرباغم راتخا نم ) راتلا لعفلا

 | .دصت امتاو ةلاصالاب دودصةمريغ 78-5 راتحلا ءىيشلاىا-6 ناكنا اماو ] هف ىرءشالل مسموهو
 أ

 كالذ ل_صح و رخا

 كلذكم دق ممدلا و ىرابلا 0 ا 00 0
 ا 6 000 0 ل عا راخملا

 ىا © الف اعبتو انعك )

 دوصقاا كالذل موزل#

 دبعال متاقلا رايتخالاك

 لك ىف هئاريساتم دف

 ةالصلا رايتخ كلاعفالا نم

 راتخالا ثالذف الثم

 ةرشابملا دنع متاسقلا

 هنا ثيح نم هل راعتحم

 نع هعجر

 ىلع فقوتال نكلو

 هريغ دك

 دقت ردا بر اكسخا|

 هيلع مزلي ىتح لوالاك

 لب  ىرعثالا لاقام

 ( دودقملا ) راتخلا

 الثم ةال_صلاك هلاصالاب

 قاعت ال( هسفنلا رايتخا )

 امتاو قاخالو داحا هب

 ١ رومالا نم وه امنا ىا ةلاصالاب راتحلا لعفلا نم دصقام عم ( امازئااو انعض ) عشب

 وهو ىنطابلا سملا 6 هلدهثناك ) نيب كاذو تاوذلا لاو>اك عاربخا اهب قلعتال ثيح ءاي_ثالل ةمزاللا

 زودلا نع باجاامل مث + ىناللا ىلع جشلا هركذ انا دوصقملا وهو هيف لسلستالو رود مزائالف ( نادجولا )
 هذنع فقوتال اعبنو انعدلصاحلا رايتخالانا نينو امه*وزل مدعنيبو هليلدىف ىرعشالا امي*زل نيذلالسلستلاو

 لع هبلدتسي نم مهريغو ءايكملارزع لطابوهو مجم الب عيجزللا هيلع درب نارعشتسا هلرياغم قباس رايتخا ىلع

 لاقف ثاذنع باوللا كردتسا عناصلاتابثا

 | هنعباحا ارويحب اضيا 0 لاما .هنوك نبق 0 5-0

 000م

 00 توجو هر هنع 00 ميدقلا مجرما تام 556 0 لعفلا

 ا لوقف ءاوسلسلةااو رودلا نع باوهاىا # هلحو 98 هةقح لب هيفاننالرايتخالا

 َ ' اك انعا و رات#ملا لعافلاوا # راتلا هه'ىثلا # نا 8 ضقنلا ىفوا ىرعثالا

 | |ادوصق ناك ناب » هلاصاو ادصق ناكنا ص 0 م ادبعوا ضقلاىف

 | راتحلاكلذل  هلرياغم رايتخانم و راتخلا اذهل « هلدءالف و ةالصلاك ةلاصالاب

 ا || رايتخا الب هلوصح روصتال ىرايتخالا لعفلا ذا » ةرورضلاب هيلع قباس ِ

 !' (لعافلا رائتخا قلعت ناكاذاوا 6 اعبنو انعذ ياا هلا © ناكنا اماو

 أ هيلع قباس رايتخا هلز وكينا مزاي » الق 3 ىنزملا رايتخالاك كلذك راتخلا

 || ةالصلاك ةلاصالاب دوصقم وهام قلعتملا رايتخالاىا * دوصقملا رايتخا نوكيلب

 | انهض ظ:عّب امتاوقلخالو داحيا هبقلعتال رايتخالا سفنىا #* هسفلارايتخا

 || هل دهشي ا اهبداحبا قلعتالب ءايشالل ةمزاللا رومالانم هنال © امازأاو

 ]| قيقحتلا ماقملاف ةديفم هذهو ةيئاهربلا ةيهيدبلا تامدقملانءوهىذلا «# نادجولا

 ]هع كانه ناك اذا ةجنوكب امتافانه ردامتملا وهاك ةيمازلالاو ةلدللاىفاماو َدَتبلا
 | نادجولا هلدهشامزا ليقام عافدنا نكماف هيلع ماقملا لج دعبل وعما نيب ةكرتشمم

 ' رومالاىف امهنكلا هم وزلإ ااضياو لسا ع ورودالن ةللاب رولا لعرللةنركيال

 يذلا هيولطم جنم رخآ ليلدىلا لاقت الاى رعشالل نكما مئابف نيلاصع اسيلو ةيايتعالا

 ْ | نكن هناي ميجا قيد وعسل لد وكل وانس مراتخاوق ارا امضمدبلان نوكوم
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 ا 1 س7 ل يت ل م م م ل

 نأش :نم نال.# زاتحلا لغافلا ف نيملكتملا !دتع راح حج م الب ممجزرلاو 2

 دحا كالسي براهأاك عج م ىلا جايتحا الب نساطلا دحا 2 ةدارالا

 مجولا عنتملا امناو # ثالذك نيفيغرلا دحامدشب عئاجاو حج ممالب نيقب رطلا

 ءانفتسال « مجم الب ف ه_فنىف دجومالب داحتالا ىنعي ناعجراذ *ىثلان وك

 معا « عادو حج ممالب ”ىثب ةدارالا قلهتننا ز وف © ةرثؤملا ةللا نع نكمملا

 ىا عج الب مججرتلان الطب و دجومالب دوجولاىا مج مالب ناحجرلا نالطبنا
 عقاوزءاكفن ح وج رملا عجرتوا نبي واستاادحا حج رااماو ىهيدب دجومالب داحالا

 حجج رف عانتما الف جييولتلا و عض وتلا نم عبرالاتامدقملاةعبا ريف ةراوكادو هوجوب

 همنعو ةرآ راكان عاشالاتوبثىف عانتماالهناو مقاووهلب نييواستملا دحا

 دقص دار الا ناو ادع ندا نكمل داوعلو ولع اهيا عنتملاناو حج م ريغ نه ى رخأ

 مجارلا ىلع حوجرملا وا رخآآلا ىلع نيبواستملادحا اهبلعافلا مجرينا اهنأش نم

 نبي واسئملادحا راثحلا رايتخاليقناف + كإذل اج رثن وكيدق رايتخالاب داحالاف

 كالذ نود اذه راتخامل هناب للعتال رايتخالاو ةدارالا انلق * حب م ريع نم 1

 دحا مجرتف ةرورض نا رلا مزل:سب مججرللا ل يةناف+اهل ةيتاذدفص حججرتاانال
 ايواسممادام حوجرملاوا ىواسملاناعجر وه عنتملاانلق «هناعجر بجو: نيب واسنملا

 ايقب مل امثايا لع اهلا حج ردنعو همدعو ناعجرلا نيضيقنلا عاقجال احوج موا

 هجارخاواعجار *ىثلا لءج وناعجرلاتايثا 2 ريلاىنعمنال احو+ مو ايواسم

 قلعتنا دربالف 8 هذهتفعاذاف حيولتلانم روزملا لحل ىفاذك ىواسنلا دح نع

 حجرملا ثالذ 6 ناكناف مجم نع هلدبال ف “ىثل راتخلا لعافلانه ؟ ةدارالا

 رودصاابجا وهن وكىا 6# باحجيالا مزمب 8 دب رملا لعافلا سفن نع 6 جب راخ نم 4

 اذا هلال مج را مامت ضورفملا عجرملا دوجوملا نكيملالاو هفلخت عاتم ثيحم هنع

 نيتقولادحا صيصخق اههيف مج رملا عمىرخا مدعي و ةراث لعفلادجوبنازاح بحر

 فقاوملا ح رش ىفامىلع امان اعج سه هانض رفام نوكي الف مح م ىلا جاتمم هدوجوب

 مج رملا كلذ ىلع هيلعمالكلا لقاني ديرملا سفنن» ل عجرملا # ناكناو هظربدتف

 هجوت ىتحهلعج رب ض غو (عج سم رايتخا «نمإ (ىن ؟5 ةقيرب ) ةدارالا قاعنلىا (هلدبال) رات#لا لعافلا

 سبا هنا ضرغلاو ديرما سفن نع 6 جراخ نمزل ةدارالا قلعتل عجرملا كلذ (ناكناف) هنوبثىلع لوقبنا لئاقإ

 لولعملاو هلةلع وهذا جراخللا ممالاكلذ مادام قاعتلا بوجو ىا (باميالا) هيلع (مزاي) امبدق اراتحم العاف

 حج را كالذ (ناكن اول نادجولاب لطاب كالذو اهدوجو مادام قلعتلا بخ“ ةدوجوم ةلعلا كلذو هتلع قراشال

 لوقف ديرما سفن نموه ىذلا مجرما الذ ىلع ىا (هيلع) ثحلا ىف )ع مالكلا لقي 2 '”ىثا (درملا سفن ند )

 ءاثبلا و( نيملكت لا دنع راج )وهف اكمل ارزع راح ريغناكناوببسو دجوهىا (عج مالبزإ داجنالاىا (عجؤلاو)

 روهشم لاثع لاحم مدعلاو دوج ولا لبشناهف مج مالب عجزنا مهئامداف ءامكما ىلع اوضقندقو مهيهذم نيمعلاو#

 كلطو عيبتلا فو هلاغتشال رخ الاىلع هراتحنا ريغنم اهثدحا كالس نبّب رط أو اذا عبسلا نم براهلا وهو

 لعافلا ىفال( راتخلا لعافلا ىف ,هدنع هزاوج نكلو ع مع ضرغورايتخاريغنه اقافو ثالذ هنمل صحو هنم اصلا :

 دوجوىا (مجرتلا) مهدنع (عتتملاهاو) اباحبا كاذن وكيف -ه[ ١5 اهاولعم اهءزلي ىلا ةلعلاك راتتحلا ريغلا“
 مدعلاو دوجولا لبشام
 8 ءاوملا بح لع

 هريمسفل قبس 6 2

 نم ىنعي راتحلا لعافو

 )»ع زو 2 لعاف ريغ
 حجج رف قوت مدعل ,ه دنع

 حج رملا ىلع رات العافلا

 © ةدارالا قلعت نا )

 راك2] لعاشفلا ند

 لاعقالا نم ( “ىثب زن

 رايتخا الي ةدوصقملا

 هل مجري ( مجم )
 (و)رخآ نود ادوصقم

 هوعدي ( عاد ) ضرغ
 لاثلا ىف أك هيلع هلمحنو

 ناك ثيحو قابلا

 يبهذع ءانتعالاوكلذك

 حج مالب حجرا دريالف

 لكىف رطضع سيل هنال

 لاحىف عنت# وهلب لاح

 ىف نيو لاح نود
 هيف عتتمال ىذلالا-هلا

 اذا 69 ) ةيفاولا ىف ا"

 اذهىف انيلع (درب الز

 قلعت نا ) بلطملا

 نك  ىدلا ( ءدارشا



١ 
 ا

 هنن لنا لسا لاواز هادلعإ) نم صعب راتخم رايتخا ىلا ىهتنا نأ ( رودلااما) لوالا ىلع «(مزاذ) مدقت مك حب راخ

 ز98-+ مدن دقو (باحيالا) ىاثلا ىلع مزلب «(واز نالطابامهو 44 ١ داربالا اذه دورو مدعىف صمالاو هن الط هم

 رخآ اذه هنأ ر ىلع عذاو

 لم ًاتيلف ىرعشالا عم هيع

 لي_صفت انهه ىب نادل

 ىف روكذم قيق#و
 اذه ةيفاولا ةيشاحلا

 اذهىف مالكلا ةصالخ

 لأ فاك ىهو ماقملا

 كالملا هللان وعي مارملا

 هذه دهمت اذاف ) مالعلا

 ف ع رمل ةهفاندملا

 اذه نم تاذلاب (دوصقللا

 (لوقنف)سداسلا ثحمملا

 لاعالا (نءرت فاست

 ءايرلا نيب تاددرنلا )

 فرالاو ( صالخالاو

 هلوق هءادتيم مدقم ريخ

 تيدن دق الثم (لجررلا نا )

 دج نوهوقيف موق عم

 موندسب لد لك الص
 (وهو هضعب واليالا لك )
 نء) هتداع لجرلا كالذ ىا

 (الصا] دعما( م وشال

 مهمايقنم الياقموشوارل
 لعفنا (ثعبا ,هار اذاف

 (هطاشن) ماق ىا ثعبلا نه

 2 رافكما ةرابعلا قو

 راما هع :ةينكم

 موق!( ةقفاولل) ةيلسحم
 ىتح ) مهب وه نذلا

 ىلع همايق ىف (ديزب

 كاكفنالا مدعل رارطضالا ةروص ىف هسفنىلع هسفننم ©« باحالاوا هي رايتخالا

 ميج رلانال عونم حسب لع نم هل ديال هلوةنا دورولا مدع هجو هلا رطضا اع

 دقو *هيلععرفتملا ديدررلاو ليصفتلا طقسيف عج رملاىلا ةجاحالف 2 عج سعال

 ةدارالا ناو عج سالب راتلانم عاشالات وبث زاوجو< نم هانلصفام اًضيا تفرع

 للعنال ةدارالاناو رخ الاىلء حوجرملاوا نيبواسآملادحا لعافلااهب مج رة فص

 هللاريدقت ةرادقم لاعالا ارخآ لوي ناطيشلانأالادجا ماقملا اذهل صاح اعاهاذه
 نكل ىلاعت هللاةردش تناكناولامعالان|كلاسلا مفديو لطاب ىعسلاو روحي دبعلاف

 ةييزطلا ةدارالا قلعت اطورشم هدبع لعف هنردق قلعت لعج ىلاعت هللا

 هنردق قاعتتال دبعلا نم ةيرعلا ةدارالا كلت قلعتتملاف نيدضال ةلاصلا دبعلا نم

 ىلاعت هلعو هئدارا دبعلاقلخ مزاي ىتح ةدوجوم تسيل هيلا ة-ارالاو ىلاعت

 انك | 6 ةدارالل ةعبان ةباعكلاو لعل ناعبات ريدقتلاو ةدارالاو همولعم عبان

 طرششلا قيرطىل-ع ولو ارايتخا ةئزلا ةدارالا قلعت لعفلا رودص مولعملا

 قبطناو نيءللا ةسوسو كلذب عفدناف هتاتكو هتداراو هلع اضيا رخلا مزايال

 ةيزطلا ةدارالا هد_ثعذا قبطنيالو عفدنتالفىرعشالال وق ىلعاماو +فاسلال وق

 ضخ ارب ا نينقرفالفهرايتخاىف رطضمو هلاعفاىف راتع ديعلافاربج هللا نم ةلصاح

 همزلاامافلاخم اروطو ةجاحلا ردقىلع ادئازالوق خلارايتخالل نوكينا مزايفهلوت
 مالكلا اذهلصاذا باطإللا نه تهء“اك همجوتىف عسولا لذيناو باتكلا اذهىف

 مزل كالذ لطياذاف فئاوملا ىف هل.صفتو ةيردقلا ىلع داربالاو ناوملل ىرعشالا نم

 ةدارالا نع جراما دوجولاىفث امدعب هنأ كالذ مسولو ةيردقلا تهذم تا

 ناط.شلا ل يح مفدىف هي ةمدقملا هذه دهم اذاف وف ليوطتلا اذه ىلا ةحاحال 3 زاا

 ءابرلا نيب ةددرملا رومالا نم سدا ثلا اذه نم ««دو_صقملا ىف عرمشنلف 9

 , لجرلانا صالخالاو ايرلانيب تاددزملا نه لوقنف ف ءايللاو ءايرلاواصالخالاو

 ' موشوا الصا موشالنم وهو هضعبوا ليالا لك دجمتال نوموقيف موقعم تيدبدق
 عشدق كاذكو هداتعم ىلع ديزب ىتحةقفاولل هطاشن ثعنا مهاراذاف مه« ايق نم 3

 * مهرب ولف مهنم هتؤرل «موصلا ىف هطا_كن هلثعبنيف اموطتهلها موصي عضومىف

 ىدتّس نراقملاب نراقملا ناف ةقراس ةعيبطلاو ةيراس ةبدكاانال طاشنلا اذه ث عبي مل

 ءاقخلاةرظنلاو ىلوالا ةركفلا بس« ذااقلطم ةرصاقلا ماهوالا نم # نظيامم رف

 «(هناز هلهاموصي عض وم ىف عدت )نيدجحتلاةقفاوادج#ت ا ىفر ذ نم ةدايز لثم(كاذكو ) دحمتلا نم( هداتعم

 ةقفاوملاىا لعافلل ءانبلاب (نظيامي رف) مهلعف نم ىأ رام (موصلا ىف هطاشن هإثعبذيف )وههندامنم كلذ سيلو (اءوط]

 ةروص ىف ©« للستلا وا رودلا اما مزايف رارطضالاب وا رايتخالاب هنا



 :سيلو) كيلا بجاولا ءايرلا دارفا نم اهنوكل (ةقفاوملا كرت بجاولا ناو) نيقفاوإل رظنلا نم هيف ا1 (ءايرهناإل

 ناك ناذ) وع ةلدكملاب (ليصفت ) را ايف همايصو همايق ند 0 امل ىأ «(هللب قالطالا ىلع )اير ىا (كالذك

 نع اوضرعاو ىلاعتهللا ىلع اولبقادقو ريغلا ةدهاشم) هلع ةيلوت_سملا (ةلفغلا لاوزل) موصلا ودهتلل (هطاشن

 ءانال صالخالا هجو ىلع ناكناهنال افقلطم ه«ءاير# ءادتقالا كلذىا هي هنا

 كرت بجا ولان اوو## مه'ءايرلا ناظمناكف م«تيقر ببيسبهناثا ناك اذاف مهنم ةيؤرالب

 نوكيالامت ءاير نوكيام هفرعي هليصفت هللب قالطالاىلع كلذكس ياو ةقفاوملا

 لاوزاو# نيدلاصلا كالتةبعص نع ثعبنملا ه# هطاشن ناك ناف# هلوق ثاذوءابر

 نوكتو 6# ريغلا ةدهاشم فه ةنكسملا لاصمللا وةنسللا لامعالا كلت لثمنع © ةلفغلا

 موقلا رابتعاب ريغلاىا ه«اولبقا دقوا لفغاع ةمامو لهذالل ةرك ذه ةدهاشملاك لت

 مايقال «مونلا نع اوض او تادابعلا راسو مايقلاو مايصلاب # ىلاعتدللا ىلعؤ#

 دقوذك .ح هلةربع ريغلاةدهاشف رهقلل سفنلا عيوجتو مايصلل *« لك الاو# ررهنلاو

 نمديعسلاليقدقو *ريظنىلا“ىثلادر ةربعلاو بابلالا ىلوااي اوريتعافىلاعت هللا لاق

 املاصاليلخ هقزراريخ هنهللادارانم سو دلعىلاعت هللاىلص لاقدقو هريغبظغو

 نالعااذكوريغلاءادتقاةينبام ىرهجلا ركذلا لضف اضياوهناما ركذناو هركذىمننا

 هطاشن ناك واي العفوالوة حلاصلا ملاعلا ءادتقاب ماوعلا هاو تادابعلا 1

 اذهناىئتال # هتببىفىتلا لاغشالا و9 عناملا نعم قئامعج- «قئاوعلا عافدنالا»

 مهةفا ومو نيدباعلا ٌةدابع ةيؤر ةلعلا نوكتنا: مالكلا ىنبمذا كردتسملاكهدعبامو

 هم لدم نم عرش ولهلا ىلعهو#و قئاوعلا عافدنا ةلعلان وك ىضتش اذهوك الذل

 ةلعءزج نوكينا ملص! من ةعاطلاث ال: لعفال مهتؤرالب رخآلح ىف قئاوعلا
 هي عتملا نم هناك واو معان نيل ه6 ريث و شا رذ ىلع هنكم لثم ةلعمامت ردايتلا ناكناو

 هءراقاوهلهابإ# ةملاكملا «ةثداحلا وا هتماوا هتجو زي همزاوالب هيعاودو عاملا

 باس>واو# مهناجاح ع مهرومأ حال_صاو مهيب يك © هدال واب لاغتشالاوا

 همونلا ةقرافلو اول دوقعلا راس لاوحاو تانادملاو عوببلاك ريغلا عم # هتلماعم

 همون ليزيدق ناسنالاذا هيف تبدبىذلا *« عضوملا هراكنتسال## ليالا مايق نم عناملا

 ةعئاملا بابسالا دحاب «مونلا لاوز منتغيف رخآببسبوا## هناكمو هشارذ لدبتب

 هلزنمىفوإإ# رخآ ضرغلال ىلاعت هللاةاضرم اليصحت تاءاطلا نه هنولعشبام لعفيف

 يديعطالا بياطاهعمإل لادلا « وهلزنمىف موصلاهيلع سسعيدقو مونلا هبلغيامير
 و« ةممطالا كلت ٠ هترقفا « هتزوعا اذاف 9 اهلع ربصلاق ثيو ةبيطلا ةمعطالا
 تاوبشلا ناف موصال نيدلا ةيعاد ثعيتف موصلا «# هيلع قشيمل © اهنادقفل

 تعاشلا ىرو 44 1 اذاف ندلا ثعاب بلغت مفاود و قئاوع ةرضاحلا

 اضرا ةيلاعللةلئحم يناثلا
 ىلع فطعلاو دق راكذاب

 6قئاوعلاعافدناو )ةيلاذحا

 فطعموصلا ود بمللا نع

 لاغشالاو ]) لاوز ىلع

 هاك لذع هب ىف ىلا

 محن! ( ريثو شارف ىلع

 لاق ةثلثلا رسكو:واولا

 نيلو معانىا حابصملايف

 عملا نم هنكم )لثم(وا)

 ةثداحلاواهتماواهتج وزب

 هذ_هو ( هراقاو هلهاب

 ةعفداملا لاغتشالل ةلثما

 ماق كلذ نم هولُف هنغ

 لاوزل «واإ) ةداعلاب
 ( درا لاغشألا )
 تاسع لا لاغتشالا(وا)
 هنوك زو 6 هنالماعم

 تؤفذح و لماعم مج ةيتععلاب

 ةيقوفلاب و دفاض الان وتلا
 لجال( وان هلماع ردصم

 عناملا ( مونلاةقرافم )
 هتةقرافمو ريهتلا نم

 6 عمضوملا هراكتسال )
 وا) مونلاهيف داراىذلا
 نم هعم لس (رخآ ببسب
 اهبل غ:شاف ةدابعلا عئاو»

 متغيف ) لاقأك اهلامانتغا

 رورهتلا نيبو هنيب لوح )»ع مونلا هيلغي امر ( هيف هموت داتعملا )»ع هلزنمىفو 2 لومجتيف رك دام دحال ( مونلا لاوز

 ( هتذوءااذاف ]زم وصلاباهت5 رافم هءاع قشرف املا سفنلا ليا (ةيممطالا بياطا هعموهل زخم ىف موصلا هيلع سسعيدقو )

 اهنم هلك دنع هتْوَغُم ) هيلع قشب مل 2 اهد مم اهدقفل اهلوذاعاز )ع نرعطالا ثالت ( هتلمج



 [قاملا هجوت ءرظن صعطم نكي مل هلال (ءايرب تسيا)عرسشلا هعنعال مما هيف ثعابلاامن (اهلاثماو )رك ذامل لاعفالا (هذهف)
 مه مهلمعب (لمعلاو) موصال(ةقفاوملا) ابدن (هيلعف) ةروكذملا بابسالادحا نه كلذا هنم ىعادلا دوجولب هيلا

 ولعل نامزى أس و ممكلهل هلع امرمشء مم 5 / نامزىف مكنا ِ سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب 00 هنا وعا

 ؛بهاوملا فانا وعا ريدا ىلع نودحيال 0 ريدا ىلع هنودحت ركناللاق هللالوسرابملولق اوصل | وا عاشت

 (كوح ناطيشلا وزن هنال (لمعلا ع نع )عن يحاولوا ركذ نع عم ل (كاذدنعإ هنالالاو (ناطيشلا و)

 !ءلرتىف هتعداح نم كلذنا مدت دقو «([ب|م نوف كتب ىف لمتالام لمعتال لوديو) هلهنوادعل هنيب و ءرملا نيب

 ا( مهتدمحل ابلط) ماصو ىلصف هعم هي[ ١ - يح ( هطاشن ناكناو ) ممامب هدر هللادققو نا هناولمتلا حلاص
 دجلا ىنعع ىع* ردصم

 ةدايز هانز اك غلابلا
 6 م««ذنءافوخوا)ىنبمل

 ىلا هايا مهتي_نو )ل هل
 عم لملا كرت (لسكلا

 «ايسال ) هيلع ةردقلا

 ةيولوا ىلع لدن هلك ىه

 اهلابقامت مكحلاب اهدعبام
 موقلا ىا 6 اوناكاذا ١

 نونظي) هب اولزت نيذلا
 نونظي( وا ليالابم وه هنا
 الف اموطت موصي ) هنا
 ىضرتالىا ( هسفن حست

 1 قوفلابكطقستناب)

 نع )وه ىاةيتحلاب وا ىه

 ادودعم هن وكن م( مهنيعا

 هن وك ىلا دابعلا نم ,هدنع

 نا ديريف زن نيلفاغلا نم

 هتلزنه) رهعم كاذب (ظفح
 هب نونظباك ( مهبولق ىف

 (دق ١) ءايرلا(كلذدنعو)

 «ناطيشلا لو ةب)قيقحتلا
 كناف لص ىتارملا كاذل
 ديزي نا رك ذن1(هلز وجالف )هل نم رب رقتةدايز وه هم( قدا وعلا ةزكل كتر ىف ىلصنال تنك امناو صلت

 اهملع ءايرلا ةيهام قدص مدعل ءايرب تسيل 2 تادايعلا نم 0 اهلاثماو هذه ِ

 هيلع مزلي ىا 4 ةقفاوملا هلعف لي ىلاعتهريغ طشنملاو عادلا ناكن ا واهب هللا ريغدصق مدعل

 امبرو# ركذ نم عم لما ## ثالذ دنع ناطيشلا ق#لاملا ولدنا وزو وا متةفاوم

 لوب و هلهتوادعل ءرمانيب و هنييل وح ناطيشلا ورب هلالي لمعلا نع وه عنم ىا# دصي

 هعفديناثلاسالف ياسا عن وكف 98 كلذ تلعف نإكتدح و وه كندي ىف لمتنالام لمعنال

 ةلفغلا لا وزادطاشن ناك نافهل وق ىلع فطع مهعم ه6 هطاشن ناك ناو# ىمام سني

 ءاذثلا وج دملا ىنعمب دخلا نم ع ردصم ©« ,هتدم مل ابلطو# ر < ذملا ليصفتلا ع نم

 لمعلا كرت «لسكلا ىلا هايا متين فوخ هو هل * مه«ذنم افوخ واو#

 انهلقاع مجلسا اهدعبام ةيولوا ىلع ةلاد دك 3 |يسال وو هيلع ةردقلا ع

 ىضرتال « محتالف اموطت موصيوم هنا وال الاب موههنا نونظي اوناك اذا»
 مهداقتعا ليدبتب © مولق ىف هنلزنم طفح نا ديريف مهنيعا نع لطقستناب هسفن 9#

 ءايرلا## كلذ دنع و هقح ىف اودقتءاام ىلع مهبولقىف ل ظفح نا دنريؤ هقح ىف

 ىنصتال تنك امئاو صل كناف لص 8ىثارملا دناعلا كلذا ه# ناطيشلا لوقبدقؤإ#

 نا ىئلال مهعالط الال قئاوعلا لاوزا كتيعاد امناو « قئاوعلا ةزكل كتيب ىف

 بساناذه وكقالاو مهتمذم فوخو مهئانثبلط سنج نه ن 1 هلة نأ قاؤلسلا

 ىصعبهنال هداتعم ىلع ديزي نا ةهذئيح ه6 هلز وحي الف صولمللا وحءؤاير لد نا

 هتلزتمطوقسوا مهمذو عفد # عفد واهي هللادعاطب © سانلا ةدمح بلطي ىلاعتهللا

 ىلاعت هللا ىلا اهببرقتلا نماهعوض وم نع ةعاطلا ج رخاهنال 46 ىلاعتدللا ةعاطب ره دنع

 دوم#لا نيطاشألا ني ذهنبدىا هيام ةقرافلا ةمالعلاو ةهد وم صالخا ال ## ضخ

 تأروا سفنلاىا اهنا ةخشىفو «ىأرول هنا هسفنىلع ضرءينا 8 مومذملاو
 1 ا هدم لال اح تا سس وسل مس سب مج ص م سم مصل مع صم جي سس يرعب اع ١ هجم هم جي ع م رعادسمم ل ل يعي

 (ءالؤد)

 ا
 ١
1 
ْ 
 1 ٠

 اهيهتحمفنتيا

 ,مفد(وا) لدب ةيواولاب خش ىفووا (مهءذ عفدواسانلاةدم بلطب ىلاعتهللا ىصعي هنال) ,هدقف دنع (هداتعم ىلع

 ةض رع اهلعج و ىلاعتهللا ىلا اهب ب رقتلا نه اهعوض ومنع ةعاطلا جا رخا هلال 6 ىلاعت هللا ةعاطب مهدنع ه:لزعو طوقةس)

 ناوغل امه بلطب ىتاثلاو ىصعيب قلعتم لوالا فرظلا مثالصا ررض الوعفن هيلعبترييالىذلا عدلا مالا اذهل

 ' ةقرافلا ةمالعلا و ) باقعلا ىف عقوم باوثا طبءاعرسش عونهد و صاالخا ال( ضم روظءاير هلال دةنيح تالذ عتتماامنأو

 !ئأرول اهنا ةهشىفو )»َ قاراول هلا هسفن ىلع ضرعي نا موهذم وهام نيبو دو# وهام نيب ىا © امهنب



 لهرل هتؤر ن٠ مههنع (باج ءارون» ) مهنو وك لأح 6 هنوربال ثي- نم نوموصيو نولصي) موقلا (ءالؤه)
 كذب طي« وهوهالواهتلماعم هنال (موصلاو ةالصلاب)) ريبعتلا ف اننفت ركذامع ربعو هسفن مسخ ست ىا ( وذ“ تناكأ

 ةدابع اهنال ثاذو هلعفبام ركح نايدب ةفئأتسم ةلد+ (مهقفاون) هلوقو ىلاعت هللاريغل هيفدرظن مدعل (صالخاوهنإل
 اهلعف ىلع ثعابلا مهو هنم «(اعلع مهعالطا مدعل] هيلع ةدابعلا(لقث واوض-ثالإ) تناك6وا) اهملع قفاوث ةدابعلاوأ|

 (رافغتسالا) ءايرلاو صالخالانيب ددرتملا ىا (كلذنمو داتعملا ىلع ديز.الإ هيلع قامللالايقال لمعلا هنال (ءايرف)

 ناردصملا هع زانن(6سانلادنع )مجرلا ناطيشل ند هللايذ وعا هلوق هه ١917 ]- (ةذاعتسالاو )هللا رفغتساناسنالال وق

 | 6 نوكي دقف ) هلق

 , ١ 00 لاح ©« هلوربال ثيح نم نوهءوصي و نولصي  موقلا « ءالؤه »
 دحلاو 0 هكدا 2 مجسم » وذم 2 سؤنلا # تناك له باع ءارو نم #9 مهنوك

 وت راسل 4 أ للا كايف 6 مهفاوي )ىلع هيف ذات ءرظف مدعل 6 صالخاوهف موصلاو فوخ : ) |هنم 0 2 ا 0
 - 1 4 م 8 مهعالطا مدعل 2 هيلع ةدابعلا «لقذو ودلال وي تناك « واو نيدلاوه هثعابناف
 0 ر هرشاب 6 بنذ ءايرف 9 باذع ةقرفلاو ةحر ةعاججلا ناو طاشنلا بجوم عامتجالانال « اهيلع

 000 ون (هيلع 2 : 3 50 ١
 اصالخا »* كالد نمد صالخالا ليصحو هيلا ليدم ف دهتحوا هي داتعملا ىلع ديزيال

 00 , دقو ) اصالخ ه# ةذاعتسالا وف هللا رفغتسا هلوقك 6 رافغتسالا» صاللخالاو ءايرلا نيد ددّرلا نم
 اهيا (بقارفز ركفلاو 8 نم لك4 2 3 ٍِ 9 رلاناطيشلا نم هللابذوعا و 0 افغتسالا نوك. نود _ سانلا دنع وو ضخ رلاناطيشلا 4 هكاد ١ ردع رك ذلاب هيلع ىنن (تآآ ارلل : 0/2 ي
 3 ةهشعمد هلم ردص # تئذ 1 هللا م © ف خ رطاخل داتا

 دصقلا ىف ( كبلف )كالاسلا 4 30 ل 9 : 1 9 9 4 : 9 1 3 ١
 دنع دك كالذ لعلهءاع ىش ىعل هي ةاارإل نوكي دقو## اصالخا نوكيف ةيوت

 (امهنيبزيم وز لعفلا دنع 9
 هيلا رظنت ناب هظفحاو## كباقبقارذ# سلىلاىفنم ةءذم فون ظعاوملا عاما

 ةمالعلاب ف ءاي رلاو صالخالاىا «امنب زيموإ# ثالذلئمرودصدنع ةريصبلا نيعب

 «اهلاثماو# ءايرف ءاللخا فل قثامو ص الخ افةولااو ةولملااهيفىوتسااف «#ةقباسلا

 هلعفاف ك هضمافإ زييقلا كاذدعب ك«ىلاعتهللناكن افإإل اهءدعو ريغلا عالطا ةبسمك
 ريع هنا يال افقوالا اهب قطنالو بتكت تكسال ءاهلا ليقديلا اءزاسم هقباو

 هلنكي ل ناىا هيالاوإ# ةذاغتسالاو رافغتسالان ف روك ذملا لمعلاىلا عجاربئاف

 ةساحلا عم ةالصلاك قايرت ةروص ىف مس هلال ءايرلا رئاسكه نم 6 رذحاف 99 ىلاعن

 نوكي دق هيلع ثعابلا ناف 88 سانال * ةعاطلا راهظا 8 ددرنلا #كلذنهو

 هيلع ىلاعت هللاىلص هلو وضل انادصم نوكيو اهيف هب ىدتقيل « ءادتقالا دصق

 ةدوجو ءدصق نسل #* ءافخالا نءلضفان وكيف ثيدحلا ةنسح ةنسنسن» لسو

 هللا ىإص »ف « قه» هنرب
 رهاظلا ءايرلا نع هولخلا# ةينالعلا لعنم لضفا رسلا ىلع لاق رسو هيلع ىلاعت

 رسملا لسع ند # لضفا ةيئالعلا 8 لع «# و © ءادتقالا ذل مدع دنع

 ىنلا نأ [ىهنع ىلاعت هللا ىذر 0 نا نع

 هاي رلا وي صاابخإلا نإ

 اف 6 ةّقباسلا ةمالعلاب )

 هنرشاتم قب كدتعىوتدا

 سالخاف ءالماو ءالخلا

 ءايرف 00 لقنامو

 رظذ ةيدعع 5 4 اهلاثماو )

 " ناك ناف)اهمدعودابعلا
 هل اصلاخ ( ىلا عن هلل ) لمعلا

 هنلا امراسم ( ةضماق )

 ىللاعت هللادنع كعفني هنال

 تكس ت1 .اكيلإو

 اك افقوالا اهب قطنءالو

 (رذحافالاو) بهاولاىف
 1 ل ا ا ص ل ا اح ا ا م ب د ا حيل ا سما جا م م ا ع سس

 هل وفعم لإ فاضو ردصم (ةعاطلا راهظا) ءايرلاو صاللخ الا نيب دداوملا ق] (كالذنهو) لسع ىف مس ديال هي

 نوكيف اهف هب (ءادتقالا دصق نوكيدذ) راهظالاىبلعىا ( هيلع) لماللا «ثعابلا ناف) لماعلا ىا لعافلا فذخو

 هلز وه رمال قهيبلا ج رخا لن ةرثاالاكو ددصقملا نس (ءافخالا نم لضنا نوكف) هبىدتقملا باوثلثمهلذ اهبلاءامدا اك

 (ةينالعلا لعنم لضفا رسسلا ل علاق مو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نا ةاع ىلاعت هللا ىذر رن اعلا (قه) هلو

 لضفا) اهاعىا (ةيئالعلاو )نلع |ردصم ما ةيتهأا فيفُحو ةليهأا عقب ةيالعلاو صالخالاىلا برقلا نم هيفامل



 ْ ا

 1 5 رهف ميلعتلا د_صق اذا الا ةال-صلا راكذاب رارسالا مامالل بدني ءاهقفلا.لاق اذلو 6 ءادنقالا دارا نم

 فاس هب لع نم رجاو هرجاهلف ةنسحةنس مالسالا ف نسنم ميسو هيلع ىلاعت هللاىلص لاقدعر هلال دوعيوهنم نولعشنام

 !ةاادعب نم اهبل عنم رزوواهرزو هيلعناك ةئيسةنس مالسالا ىف نسنمو“ىثش مهروجانم صقن.ناريغنم هدعب نم
 7" لرعاو و معلا ىلوا (هبىدنلاىفالا نوكيال ) ءادتقالل راهظالاىا (اذهو) 1 مهرازوانم صقت»نا ريغ نم

 ةسيلتس كلياللو) ه.اعاوابقيف سانلا» اريل سه ١1 (عءايرلا) راهطالا ىلع (ثعابلا نوك دقو) حالصل او

 هفدك دقو( نييناملا الك ىف
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 اذا بحسم لب راجت وصلا عفرب رك ذلا رهظملا بحاص لاق ةيقيقحتأا ىفاكىلوا رهجلاناك تاروكذلملا

 ©نملئاقلا قفاويلو توببلاو رودلاىف نيعماسلا ىلا ركذلا در ع سانلا مئتغيل ءاير نع نكي مل

 اسبايو بط رلك ةمايقلامون هلدهشيل وهبوص

 سانلااهيا [سو هيلع ىلاعتهللا بص ىنلا نع هنغ

 ءادتقالا دارا نل 9 |

 ةيالعلالع فعاضيو افعض نيعبس ةينالعلا ل عىلع فعاضي رسلا لع نا ءايحالا

 رارسالا مامالل بدن. ءاهقفلا نع لقنو « افعض نيعبس رسلا ل عىلعهلماعب نيس اذا

 نوكيال اذهو# دعب هلا دوءيونولعتنامردقب رهجف ملعتلا دصقاذاالا ةالصلا راك ذاب

 برذالاوحالاو صاخ الا فالتخاب فاتح كلذذا ءافخ صل ىف هب ىدتقملا ىفالا

 ىدتقملا نمىعدان وكيف ديلا هب ذحت و ةريغلا هسمت هنم ندا لج ر نم ةعاط ىأر اذا ص

 هومذو قافنلاو ءايرلا ىلا هنوبسني اعر ةعاطلا ضعب رهظا اذا ىدتقملا ريغناعن
 ىف سيبلت سيلباللو ءايرلا## راهظالا ىلع «#ثعابلا نوكي دقو 8 رهظبال ذئيخ

 هبذتلاو « ظقيتلا كيلعف  صالخالاو ءايرلا فرط سيبلت ىا # نييناجلا الك
 مالا كيلع # هبتشا ناف 8 ىلج رطمللاو ىتخ ىمالا ناف ةلفغلاو لوهذلا ال

 دنع بدنلا ىلع مجرب رظحلاا ناف * ةتبلا هيف ررضضال هلاف ءافخالاب كيلعف 3

 لمتملاو لحم نلعلاىف و نقيتم ءافللاىف ررضلا مدع نالوا امك راعتو امههج

 « ةعاملباك ةنسوا  ةعجلاك 6# ابجاو راهظالا نوكيناالا نقذملا ىلع لوم
 مث ءايرلا لاتحا در يم اههلثم ءاريال ذةيح هنال هيف ةبغرلا رهظيو هرهظي ذئنيخ

 ا ار ا هّتم رح بجوال راك ذالاىا رهللا ىق ءايرلا لاتحاو انهليق

 ةبطمللاو ناذالاو ديعلا تاريبكتك نوئسم ضرغو ةااص ةيذب رههلا نراَش ملاذا

 رهطاناكت اروك ذملا هذهب نرئاذاو ءايحالاو تاومالا نيقلتو نيلفاغلا ظامتباو

 لوس ةراشملا ةّعاسلا ةدعاقا فلا هقالطا لوقا +ىهتنا ةيقيقكأا ىف اك ىلوا

 ١ ةمرمل ا لامتحا رهجلا بناجىفناف هرخآىلا ءافخالا كيلعف مالاهبتشا نافذ فنصملا
 زاوملا وه هتان ةنسلاك عرشلانم عاد عدب ملو ةليضفلا ةيعطق ءافللا بناجىفو
 بسم لب رتاج توصلا عفرب ركذلا رهظملانعلاق مث +عناوملا نم !ساذا ةيلضفالاوا
 ١ نيعماسلا لا ركاذلا ةكرب لوصوو نيدلا راهظاب سانلا منتغيل ءاير نع ْن كس ملاذا

 بط رلك هل دهثيلو ول ازاوح مالك ىرهطا رك ذلا قح ىف ٌرثك دة لوقا * سب أب و ب

 رخ ىلع لب رهجلاب رك ذلا ها ركىلع لدي هناف ريبكتلابن و ره< اوناكو رقس ىفهلاق ركعم وهوابب رقاعنع<نوعدتل كنا اغالو

 | انوع نوكيو ةيدعتم ةدابع نوكتو ريللاىلع ريغلا ث
 ||| نعلقناك ثيداحالا ضعبف ىودو د كر ل وملاو افلا لع

 (ةيلضفاو)

 |ىذر ىرعشالا ىسومىبا ةياورىف لوقناذام تلقناف + ه«الكىهت
 دا نوعدنال رهجلاىف اوغلاالىئعي اوقفراىا مكسفناىلع اوعبرا



 ثيدملا اذه حرشىف كاللانبالافاك ةيعطقلا ةلدالا ضرامي الثا ءافخالاب رك ذلا باح“ ا ىلع لعاب الق“#

 هكا ميشا و ماقملا بسحم اذه نا ىبطلاب ريهشلا فاشكلا حراش ركذو ىلاعت هللاركذىف ءافخالا بابحت#ا هيف

 نضالخالان يب ددزملا ىا (ثاذن«و) لك ىهتا ها ارلا رطاوملناهبلق نع علقنيا وصلا عف ربىدتبملا سعأب دق

 لمعلا راهظا مكح) ثيدحملاىا (همكح وإ اهنم (غارفلادعب تاءاطلان«) ءارملاىا 6 هلعفام ثيدحتلا) ءايرلاو

 هرسساماهيلع هبتشاناو ءايرفديلا قامللا رظنل ناكنافالاو هي -]١59 ه.سأبالف هبءادتقالل ناكن اف (هسفن

 رهظفهراهظا بلطي ناالا

 ىلع قسما دهاجب و

 اذا هناالا ) صالخالا

 ةلقتسم ةلاسر انررح اذهلو *اليدعتو احرج نيفرطلانم ةلدالاب الوا ةيلضفاو

 هلضفو ةانورلاك ديعرسشلا :تويعلا نع هَولخ دنع ناؤطأ اهلصاح قلكأ

 ْ 1 * كلذ نمو 8 لاو>الاو ضارغ الاو صاخشالا فالتخاب فلت#

 هس ا كحو ب اهنم « 8 هلا دعب تاءاطلا نم هلعف ام 9 رابخالا # ثي يددعأا شك

 نا ثلا 7 رظنل ناودلا س ان الف ءازقألا دصّش ناف لم“ ءلإ سفن## هسفن راهظا مكح

 داسفا ىف راؤي مو اصلاخ ىلع ةفيفخ قطنلا ةنوؤمنال دشا اذه ىف رطاخاو ليق رسا هبتشا ناو 1 0

 تعال( ةيصإلملا ةدابعلا + يلا لجو يطق دل نفر وت ةغلالمو اير ةياكطلاف كا 1
 : ءايرلا ض رءيف لمعلا دنع صالخالا ىلع نوكيناب # ءايرلا هيلا قرطت اذا هناالا

 ضعب دنعو + اهماقثأ ىلاعت ةحد# قلب 46 ةيضاملا ةدابعلا داسفاىف © اصقنولو #* رثؤيمل 8 رابخالادنع

 نيب هنكءلوراوب ماشلا ١1 ردو هك نلا تانصلاو مدعلا لضالانال اهماغل ىاعت هللادتع اهدذتعم
 هاو دفاع ف اكراتك هنرقنونأك امىلعا ناك ام ءاقنالصألان او ضراعلا فضولان الطب لطسأل عوبتلا

 هيهات دا 3: راتخع سياف ريثأتلا نك مالا عب دنعاف توبثلا قفو ىلع ءاقبلا اولاقام

 الاطبا رثؤي هيلاقرطتذاف ]| عدلا ةلخابو #8 ةعاطدنع ثدحام ناكناو # ةديدج ةيصعم هثدحت نوكي

 ىف اك بااغلاو ضخما ف أ يراهلنالا نىلضنا» زحسنلا ضعب فاك نسيملو 6 اهراهظا مزليالىتلا تادابعلاف
 00 هيشافلا ١ يأتوا دتعالا الط" ءال وم نيو هني ةصاخ ةلماعم نوكيو ايزل لا 0 ا

 : 2 ها هيقو ةيدعتم ةدابع هل * لضفا ذئنيح راهظالاف 2# لمعنال نكلو معي ند ا سي

 ةلهشلا (ةلخجابو) ءايرلا ١ لاعالا راهظا باب دسب نا نش الف ريتا ف بيغرتو 'نيفاغلا داقرأ و كالا
 ليصفأللا نم هوجو ىلع || ا لعمل اذا ةداعبال ىنارملا راهظاىف لب ءادتقالاو هبشنلا ىلع ةلوبحم عابطلاو

 تادا_بعلاىف ءافخالا )

 هبل ىفو 6 مزلي مل ىتلا
 اهراهظا)نسيملو مزايال

 هدعبل( راهظالا نم لضفا
 دنعالا]) ءايرلا قرطن نع

 ايرلا نه ةهالسال (نقيتلا

 نه (لضفا ذئيح راهظالف١ لمعلا كلذىف (ءادنقالاو ) ريغال (ريلعتلادصقب ) لماعلا ىلع قمل 2 دوهشذبلغل

 55 راةروس ريسفنىف فاش هكلاف ركذو هيفهلدعااو هبىدتقملا كلذ لعنم هترمث روهظو 0 نس ءافخالا

 مملفغةلازاوسانلا ءادتقا دصق اذا لضفاو ىل واريجلاو نالغالافالاو ضرغهلقاعت ملاذالفاونلا ىف ىلوا ءافخألا نأ

 لوقلاب رهن ناو ىلاعت هلوت ريسفنىف ىواضببلا ىذاقلالاقو «ريسلا اوف نم كالذريغو مهبولق ىلع هللارك ذ عاشاو

 سفنلا ريك وهو هنم خا و سيلا لهيهنافثل رهج نع ىنغ هنا عاف هنامد وىلاعت هللارك ذب رهيب ناوىا+*ىفخاو رمسلا عي هلاق

 هللا دنع اهب ادتعم ةكك

 ه_ص الخا تاس ناك صا# نم مكف ىلا 0 هو سانال ريثك ريخ ءابرنع

 ةيواوان ا ةروسق فاغ ل١٠ نعليق +ىلاعت هللا دنع قارون نع ءادكألا

 ءادتقالا هيل نا ىلوا نالعالاو رهخلا ةيولواو 2 ضرغ مدع دنع ءافخالا

 ىلاعت هلوق ىف ىواضيبلا نعو +اهريغو مهبولق ىلع هللارك ذ عاشو ةلفغلا ةلازاو

 ءامدلاو ركذلا عرش نا ىلع هيت هيفو ىئخاو نسلبلا ملعب هناف لوقلاب رهجن ناو 1



 ا

 اةردرو ركاذلاب شفنلا رتوصتل لب ىلاعت تيد !ةامبق روجلاو ءامدلاو ركذلا عرمتا ىلع هنت دقو
 لثمالا نم روكذملاىا ( اذهىلءستو) هءالكىؤت! راوجلاو عرضتلاب اهمضدو اهريغب لاغتشالا نع انما انك
 والا ديكلانم ىعم ردص» ةديكم عجب 6 ناطيشلا دياكهنمو ) صالخالاو ءايرلانبب تاددزملانم ( اهلاثما )
 2 ايرون همزتلا «نيعهإ ر ارد 10006 (درودل نوكيدق لحعرلان!) نع ثيح نم ماب ركل
 الروك ذملا نيدرولا أ ( امه واءغال موةىف عقيف ر برغاا دعب نيب 0 ةالصو 6 ريقتلا 0 مذا ةالعك)

 لاذ لقتاكه سواسوف 6 ناطيشنل ةعباتمو طاغاذهف ) كلذب هل هئآرا بستينا ىا (ءايرلا ن افوخ امك رف

 لمتلاو ءاير سانلالجال لمعلا كرت مهضعب لاق ( صالخالا ىلع لباد ) ثاذىلع 6 ةقباسلا هتموادمذا ) هنع
 حاولا ةدجولا ءام 13 طاخ عوتو درع“ ) نالعلا حرش ىفاك ام“ هللا كلفاعي نا صالخالاو كرم ساخال

 يرالو ) هلع ةعجيف ( راب سبا ه٠. 9- لوقال (و)44::(راتخاالبباقلاف ءايرلا) رطاوخ زم
 ١ ا تحجج لحم ىا( لس*ءالو

 نع اهعنمو اهيف هخوسرو ًّ دلاب لا روصتللب ىلاعت هللا م ذاعال نيل 50 مدل 4 0 (

 تاددزمملانمو# اهلاثما اذه ىلع سقو 7 ؤملاو عرضتلاب اهعكهو هريغب لاغتشالا ل ل
 قاما ىنعم ديك عج ه6 ناطيشلا داك ةلج *# نمو 2 صالخالاو ءايرلا نبد .روطخ ن ران كا( أل

 أ رسكب ©« درو هل نوكيدق 9 الثم ه6 لجرلانا رعشبإل تاق نه يملا شا مل ( ناطيشلا ةقفاوم )

 نآرقلا وا ةالصلا وا هللاركذنم ءزج لك ىلع قلطا مث نآرقاانء ءزجال مساواولا || اذ, ك وسو هنا مدقت
 ةلفغلا شطعنم هبسلقلا ءاونرالو نيا نهدربام باقلاىلع ه.دري هنال رعلاوا 2 1 صاخشلا

 نيتمون نيب ليقو ليللا نم موندعي## دحملا و ىوذلا ةالصك نيعم ىلاعت هللا نع (هض رغلليصخ و9 لمعلا

 | 6# ءايرلانم افوخ امه ريف امو لعشال موقىف عقبفإ# برغملادعب نيياوالا ةالصو || ىنلالاق هنع فلخت ١ نه
 عطق هتيغب نال ه6 ناطيشال ةعباتمو طلغ# كيلا «اذهفوو ءايرلا ىلع مهلح نع | هللانا و هيلعمللا ىلص

 ىلع ليلد# موقلاىف عوقولا ىلع # ةقباسلا هتموادمذا 8# ىلاعتهللا نع ةدابعلا || اع ىتمال زواس<ي ىلاعت
 سيلو# هلهنم # لوبة يال و رايتخا الب بلقلاىف ءايرلا رطاخ عوقو درج صالخالا || ملام اه-سفنا هبتثدح
 صالخاب هلدا نوك نالو 6 صالخالاب 8 لادا ن٠ * لخمالو ءايرالو راضب لاق اذلو لم ملوا ءاكت
 ا | )5| ررت دقو لمجو كوكشم ءايرلا ضورعو نقيتمو موزحم || هسفتثدجولو ةاهقفلا
 نا مهوتام عفدنيف دعاوقلانم تالذ عحتنام اضيا افنآ تعمسدقو كشلاب لوزبل ولو لطنالا ةالضلا هو
 00000 ١ 0 لخا]اف لاو>الاو.تاقوالا فالتخاب فلتخ امم ءايرلاو ضالخالا || قاطنال هبلقيهنارما قلط
 || ليصحتو ناطيشال ةقئاوم هلجال لمملا كرف © قحاللاىفام ىلع اللد نوكيال 2 0 اذااماو
 آ00 01| 17 ءايرلا ليضقلانعو ءالوم ةدابعنم ءرلا عنموهرىتلا هر غ١ || توخي نا زوم هاما
 ظ ؤه دنع *©# ديزبال نا هيلع من 8 كرششَذ سانلا لجال لمجل اماو ءايرلا ن | ١ اد 0 0 ءال حاد كل ك2 5 الا لحال خلا انو ءازلا .: 4 2. ٍ كالملا نبا ىفئ اقالط كالذ

 1 «(ىلع) ىلاعت هللا ىذ ر سابع نء ١ ن ءىورتلق « هللادب مكبس هوف وأ م كيسا قام اود ناو ىلاعت هلوقل
 هلو هب ىلاعت هللا اهذحمتف اهقيطنال اولاقو ثالذ ةباعتا لعد 1 اق 00 ةياكصلا ن 0
 ةلاد ةدهوسنلانال ةخودنمال ةلومم* هب , الا هنا ىلءنبةقحلان 9 حارتنا هلاق 6 0
 5و + ميلاباذع مهل اونمآنيذلا ف ةشحافلا ميشتنان وحي نيذلان ا ىلاعت هلرق ه2 + باقلامزعب ةذخ ًاوملا ىلع
 * ىلع نال ومحأ رخآلاثيدخا ولما ثيدحاماو ربكلاو دسملا مير< ىلع عاجالاو ةيآلامثا نظلا ضءبنا ىلاغت
 هللافوخريغ عطاق اهنع عطقناف الث ةيصعم ىلءهسفننطو اذااماونيليلدلا نيبامجج هيلع سفنلا نيطوت ريغ نم روطملا
 :واونلاهلاق اذك هن دج مزولا اذه متكيىلاعتهللا فوخاه: :ععطقناو 1 اهامعناوةثيسمزعلا ا
 ا نبال نا يكد لم ىلءىا (هيلعون خ) هللاهجر قراث تل ثالما نا حرش ىف روك ذممالك انههّقب 5 عيت حرش

]|) 



 (ءايرلانءافوخالا)ل نيروكذملانيدرولاىا (امهكزيدقو اينيد ائءاب دحي ملنا) ءالؤدىلع هلوزن لبق (داتمملا ىلع

 رباال ع عديف ا ههنا لابو ءابرلا ىلا )دحا هيسني ىا لو عفلل ءانبلاب (بسش نا نءاف وخ لب ل :ده الاب تالذ نم هتم الب

 دولا كنم عحصاخا # لاق نهلاق هاوسام عاف هال وهني و هنيبام عداذا هنال (ءابرلا نبع اذهو) كالذي ربنا ةيشح

 ليعلاىف رظنلا هيفف (مهدنع هتلزا» طوقسنه افوخ)) ربلاىا (كرت هنال) بارت بارتلاقوفىذاا لكف +ىنللاةياغاب

 كاذدنع 6هبلق ىف ناطيشلاعقوندةو) ربلا لع لماعلاب ءايرلانونظي مهنا (نيلسملاب نظلاءوءاضيا هيف و ىلاعت هللا ريغل

 هتلزنمطوةس) نع 6و هل (مه«ذنع رارفلال) لعفولهل (ةييغلاةيصعمنع مهتايصلجال) لمملاىا (هكينا)
 رك 1 هلَرَلا ىا »ع اذهو ( اهكادّضب 2 طوقسو مهد هلأ ؟ ١ ٠ ءاوتساو كاذل هراظن مدعل (مهدنع

 600 لكلا د اضرأ 22و يب
 3 (م#!ن وداضا) ديزي هدجو ناف ه# اين دول ايعاد 0 امعاب دحي مل نا 3 ىلصالا 0 داتعملا ىلع هي

 ةنايصو) ةكدلا هلام 3 ل 30 5 كا 1 0
 5 - ند افو> لد ءايرلا نم افوخال 1 دعم“او ىوعمل ىا ا دوو د ءاشيام

 هداتعاام 'لرييف ىلا مهنا لاش وولي ءايرلا ىلا دحا هبسنب الماىا ءايرلا ىلا بسنينا

 عم هتلماعم حداذاهنا و سانا لجال هكرذا ««ءايرلانيع اذهوو# حلاصلا لمتلا نم

 0 طوقسنم افوخوه امثايا هي لر هنالو» ةطلخلاو ةدحولاىف هلاح ريغيمل ىلاعتدللا

 رة( 0 1 لاق «نيلسللب نظلاءوس اضياؤه روك ذملا فوذلل كرتلاىفىا هي هيفو مهدنع هنل نم
 2 ىتلا (تابح 5 لجال د رولاىا «هكزنينا هبلقىف ناطيشلا عقويدق ولو مثانظلا ضعبنا ىلاعتهللا باث ىلا (تارصس 0 : : 3

 : لع تقاعنال واعاع : 1
 اهنر ىلع بت 0 /ٍ ياذهو رهدنع هنلزن» طوقمسو## هل مه«ذ نم رارفالال ةديغلا ةيصعم نع مهتةايص

 اهسلع ب 5 نخ 1 0 لجال لمعلا لرث نسحيله درواملو # مهبنظلا ءوس اضيا## ةنايصلال جال كيلا اح لإ لا 3

 اًضنا اهكرتىلع بقاعيو

 ةيغلاب (ة.صعملا نعريغلا

 كر ىف نحم امنا

 1 7 تاحابملا كرت ىف نسمح امنا ةيصعملا نم ريغلاةنايص وو باجاةنيغلا ةيبصعم نم ىهتنايص

 ينج ركابخ م ناكدقو ريغلا ةرمض« ىلع هسفن ةعفنم مدقبال لقاعلا نال «#ننسلاو تابكتسملاال
 نمريغلل ةنايصال كرتي الف ضصلاخ ىف فرضت نإ لجررال ءاطفتفلا 6 وف لسانك ءرابتخاب نما اه و ودص

 1 نكمادةوةيلاعحاةرضملاو ةيعطق ةعفنملانا ىلع رخآ ف لاخ ناوهريغ رضاناو هكلم

 را ( ليلا نع «ليبقلا اذهنموإإ الأمواالا- ةعاطلا طيشنتو ءادتقالاومتب مهلة عفنم هنهضت
 متت مم تولظللا ااا «كاوسلا كرت ريغلاةنايمص لجال كرتلا نسح مدع نم

 ل ا خول يش نم ا نع لقن اي انس ل كلا كلا

 ماا ع اوس نوكيذاف نشلا ل وطرو صدم ظاغف صه رش 4 و ىدوعمملا ةالص نع لقناك
 بشخ لك نانسالاو :

 هناف نوتزلا نم هلصاو

 ىف مءايدنالا كاوس هنم

 خومللا بشخ نموا عيباذيلا
 سم رج ْنم نوكينا ىغبي ظيحلاىف ركذو ةيدوعسما 6ىن 5١ ةشر ) ةالصلاىفاك كولا لصاوا تونلاوا

 هللادحر ىعفاشلابتكىف حرص اك ربشلا نم رصقا نوكينا زو الهناىلع ةلالدهيفو ربشلا]وطو رصنملا ظاغ ىف

 هيف ةأرماو لجرلا ءاوتسا ىلا ةراشا مالكلاىف و هيلع بكر ناطيشلاف الاو ربشلاىلع دازءال ىذمزملاك اهطالاقو
 مهنكأ روصنموبا مامالا هيلا بهذاكدماقمناموشبال ةرعسملا وماهبالا ناو هقح ىف هءاقم تاق اهق>ىفكلعلا نا اولاق مهناالا
 لفسا مث ىلعالا نءالا نسلا ضرع رهاظ ىلعال وط لا وسلا راما لا وسلاب دا ردا و ىناتسهقلا فاك نادقفلا دنع مايفلاب أولاق

 هيامةضبقلا ضبشال و هقوفقابلاو كاوسلات < هرصنخو يني ماهبا لعجامدعب ناسالاهج وىلع مث ثيذك سيالامث

 هب كاتسي ناطيشلافالاو لسغي كاتسا اذاو ىمعلا ثرو هلاف صعالو كاوسلاىفرطب كاتسالو ريساوءلاث رود هلاف

 نمو 2( ةضضوتم ةدافم

 ةراشا مالكلاىفو ربشلا ةدابز ىلع بكري ناطيشلا ىذمرتلا نعو *«ربشلا نم رصقا

 ماهبالا نا وهقح ىف كا وسلاك اهقح ىف كالعل اولاق مهناالا هيفةأرملاو لدحرلا ءاوتسا ىلا



 نذا نه مقلاعضوم هنذا ن٠ سو هيلع ىلاعت هللا ىلد "1 اوس عطو٠و نيو انطخضالاو بص لب اضرع عضوالو

 | 052 ”الاوهو بح مدل عرا هناا نكلىدوعسملاة الص ىفاك هب اورلا رهاظ ىفام ىلع ةدح ىلع هنس لب ليقأك

 ةالص لك دنع بح نبل وأ نسف ىضوتلا دصق دنع هبا مس 0 8 .و تاقوالا عيج ىف نسا هناي هد ,ادهلا هم .ساح قو

 كاوسلاب مها مال ىتماىلع قشانا و ] 2 ع هيلع هللا ىلص لاق هنا نيصيعتلا ىفام هديؤيو هريغ دنعاك

 هدقو ةالص لك دنع

 ناتعك روك نعال قب رط ريغ نم
 نيعبس نمل ضنا كاوسلاب

 هاور كاو_س الب ةعكر

 هلاح ر لك دانساب ىديتا
 ةضعخلا ةلاس كاتس ةاَقث

 هركصذ ةياهئلاى فاك

 (ناسليطلا ول ىناتسهقلا
 هياكل لع لكشمام

 تنذ لاسر ١ ىدسللاو
 ىلا هيفتك نيب ةماعلا

 ىلاليقو * رهظلا طسو
 لسقو سواملا عضو»
 سرداب ساي ال ورب رادقم

 هيلع هنا حكدق و سنالقلا

 قاك اهيا ناك مالسلا

 زيجولا ىفاذكه و ةيزازنلا

 تراب (05 كارو
 كارلا لعوا كر لذ
 ئذلا كلذ كار دالات
 رسثرك اعضاوت هلعشب ناك

 (راخلابوكرو)ىفاملا

 كاو_بلا ىلع فوطعم

 ناساا ن٠ ©( اهوحو )

 كريال ةل-ع 6« ةنايص )

 (ةسغلا نعسأنلا ةنسل ال)

 ملا لالالا 2 لعألا نعالا نببلا ضرع ىلع الوط رهف ىناتسوقلاى اك

 كاوسلا تحن اهرصنخو ىيلا ماهبا لغجام دعب ناسالا هجو ىلع مث كلذك

 صعالو كاوسملاىفرطبالو ريساوبلا ثرو.هلاف هياعدضبقلا ضرشال و هفوذقابلاو

 بصب لياض ع عض وال وناطي .ثلا هبكاتسضالشل كايتسالادعب ىل-غيوىدعلا ثروف

 رقلا عضوم هنذان٠ مسوهيلع ىلاعت هللا ىلص 1 عضومو نونملا راخألاو

 عضي مهضعب ناكو ىذمَريلا لاقأك مهناذآ فلخهباهصا كا وسو بتاكلا نذاند

 اي ةياورلا رهاظ ىفامىلع ةدح ىلع ةنسلب ليقاك ءوضوأاب ص: ملو ه:ءاعىطىف

 بعسمو رايتخالا فاك حدالا وهو بحت“ هلا عراشملافنكل ىدوءسملا ةالصف
 دنعاكةالص لكدنع بحسوا نيف ىطوتلا دصتدنع دك أتو تاقوالا عيج ىف

 حف! ناس طيطلا هو كرت # وي ةياهنلا نع وال نكي دخلا ولا لانس وةريَغ

 وهو حاوعلا نعلقنإك برعم ىسراف هنالومعلل عج ىفءاهلاو ةساايطلا دحا ومالا

 ةمامعلاىلع لعجي ليقو ليئاذك فارطالا نم ل_-ربو سأرلا ىلع عذوب ءادر

 رادقمليقوسولجلا عضوم ىلا لي ةو رهظلا طسوىلا ةدامعلا بنذ لاسرا تحهسأاو

 نعلّقن اهسبلي ناك عسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هنا حك دق و سنالقلا سيما ا و

 بوكر# كرت «و# ىفاملارمثبك فلسلا ةريسوهاك «ايفاح ىثملاو# ةيزازبلا

 ”ةنسلاال» كال ةلع «ةنايص ف ننسلا نم اهون ووط مالسلا هيلع هلعف ىذلا هي راججلا

 مهنأب نيإسملاب ني نظلاءوس وو لاعالا كلت كرنب «ةنسلا,كرتهيفو ةيغلانع سانلا

 ىا «اهدع وه كّرلاىا «هناسسالب ةنسلا كرت ىلع ةمادنلا مدعو 8 نوناتغي

 ةيغلا نم ريغلا ةنايصىلع ةمرملا دسافملا «ءايثالاهذهو اناصقنوا بوق هنسلا

 لابس مل مهار ظني ملواذا «ءابرلا نم ”ىنثان هكرتنا بلغالانا عملقاعلا رجزل قكت#

 انا لاا #«قافن و بذك 8 كرالاوا ناطيشلا لوق ىا «هلوآ و# مهبايتغاب

 ىنال ةئيدرلا قالخالا هذهنمىا «اهنمىلاعت هللابذ وعنف## نطابلاىفام فالخ

 عونمث قيقملا ديرا نا ةلبابو هرهاظ ىلع قافنلا نوك ىضتب ذوعتلا اذه نا
 ىنعا # ةثالثلا نيب ددّرريدقو 2 بسانم سيل ذوعتلاف انرشا اك ىزاجلا ناو

 00 6(ةنسلا كراهيفو) هلل رت
 ( «هابرل» (هناسحسالب ةنسلاكرتىلع ةمادنلاءدعو) نوداتغي مهناب نيلسلاب(نظلاءوسو) لابعالا كلتكَرب

 | .اهتملكوا اهعومي ىا «ءايشالا هذهو)) اهلعشب هلمهبامتغا ىشخذا 00 ايء) ةئسلاىا (اهدعو) كّرلاىا
 | را < يقانإلك ذام فولت ( كرتنا بلغالا نا ع عم) ثاذفولن نيمار ةنسلا ل رثنع (لقاعلا رجزلكت)

 ْش عقاوال قباطم ريغ6بذك )مممالسا ةياعردتكر و صان ناطيشلالوقىا (هلوقو لهل مهبا.تغاب لاب مل مهار ظني ملولذا

 ةثالثلا نس ) لعفلا ىا (ددّريدقو) قالخالا هذهنم ىا (اهنم هللابذ وعنف ) نطايلا ىفام فقالخ راهظاىا(قافنو)



 هلدب هلدريو الاح هن عفتنيالامىا (اضرق هقيدص هنم بلطي لجرك )ل نم لصفملدب ( ءاياو صالخالاو ءايرلإ
 لعافلا مسمار هيف ثالثلاتاذالاىدحا ف:صلا هب ءاحىتلا ةفالاهذهرضرقلاهنهبولطلا قيدصلاىا( ودلال )دعب

 0 هلعافمساو ندتك ىعخر دم ةثلاثلاوا اذ هلعاف ساو ومعااض# ةيناثلاو فرثكو## هيضامو ىت

 هيلالسرملا ىا (عيو) هقبدص درىا (هدرنم ىمست هلاالا) هنمبلطام (هضارقاب) حابصملاىف اذكصوقنم

 سانال (ءاير ض رقنال و ريغلا نمىا (هنم ىبحتسلال هريغ نال ىلع) هنم بولطملاىا (هلسراوا) قيدصلا ىا (هنا)

 ةهفاش.م ملكت ىا (هفاشثي نازل ةثالثلا لاوحالانيب نارودلا (كالذ دنع هلف) ضرقلا ىف (تاوثلا بلطي الو)

 للعت وا)عرصلا درلاب ةهفاشملاب (ءايللا ةلق ىلا )لوعفلل ءانبلاب هك ؟ .مزهؤح (بسنيف)لئاسا (ح يسم ادرلا)

 واإ) ىدنع اك ( بذكب اضنا الثم هك اض رق الثم 6 هّقب دص هن« بلطي لجرك ءايملاو صالخالاوءايرلا ه9

 هد ( ضي رعت نم ىبحتسي هناالا9» ضرقلا ءانعإ را هي هضا رقاب هسفن محسلال ىأ ه«وخدالو»

 بذكلا ىف ( متأيف )  ىسيال, ريغ ناسل ىلع 98 دنمبولطملا ىا# هلسرا ولو قيدصلا ىا# هنا لعيو هدر

 ضيرعتلاف (ئدب دا) أ يدوذ ردع هلذإط ضرقلا ف «باوثلا بلطبالوإط سانال اير ضرشبألوإ هنم
 ىلا ةجاح دجوبناالا) ءروضح ىف راك يىا6# هفاشينا 9 ءاطعالا ف ثالثو عنملا ف ثالث تسلا وححا بلطملا

 ضي رعتلا(ح اميف ضي رعتلا ايلا ةلة ىلا 5 سانلا دنع *# بسذيف» كضرقاال لوقي ناو ه#حرمدلادرلاب##

 ىلع فطع (ىطعي وا)  ضيرعتو ا نام ئدنعر سل كو نأ » دك للعت واو حيرصلادرلاب ةهفاشملاب

 ميسا كو تامل 'ئثىدبىف سيا لوشوهبلطيام دحينك

 6 نا<#أوا ) سانلا نم ءيمساك ا «ىسواول بذكلاب « عاف # صوصخلا عونلانه دصقبو

 ىا 1 رتل انام ةجاحلاريتعا اذا مال ضي رعتلا «حاميف ضي رعتلاىلاةجاح دجو.ناالا# هليصفن

 6 را و ميظع بذكلا ىف رطإلناناالا هنم *يىصسإك ب ذكلا ىف هلثم نكيف

 هلوقب ءابرلا رطاخ نينو أ هناا هك هنا ءايرلا طال ثاعبنا ىاةين احصل واط سانلا نم هيءايملا درلغ هفاشينا

 ( ىطعي نا ىغذ هنا ) «رثنيو كد ويد واو م ركلا # كيلع دب تحول دنم باطام# ىطعي نا ىغبذي

 (ىثبىتخ) هنم بلطام كقبدص كيذا ىحوا 2ك دوجاولذبلاو# ءاضلاب كوسا 8 عويشلاو رمشنلا نم

 ( كيلع ) لوعفلل ءانبلاب ناب صالخالا ثءابنا<#أ واط كاسمالا و« لذا ىلا كبسنيو 8 كضارقا مدعىف

 ءادمحب و )ةحاوسلا ومركلاي « ضرقلاوةدحاوب ةقدصلانا  هثءابو هاضرو ىلاعتهللا نم باوثلابلطا نوكي

 )2 ءادهسلاب كعما سنو لإ هكتلا وا ه2 3 مظع رجا هيفف 9 افءرض 7 رسثع ةيناع' 0 بصنلاب

 مركلاو دواا وه دالب ةقد_صلا باوث ىهىتلا ةرسشعلا سفن نود ردع ةينا محسن سوفنلا ناف ةقدصلا

 6 كمذ.ل ىتح وا )

 (لخجأاىلا را لاقدلا هنعىلاء# هللاىضر رباجنع ةيناخراتتلافو +هللثءا سثع ةياعي ضرقلاو

 وارلا تالذ معقد نم جعل أ سس ت7ت7ت77979727977__777,ل7_72_ 7_7

 بصنلاب ( ضرقلاو ةدحاوب ةقد_صلا نا ) هثعابو ناحيمأوا ءابملا درج ىلع فاطع ( صالخالاث عاب ناجم

 هيلع ىلاعت هللا لص هللال وسر لاق لاق هنا هنع ىلاعت هّللاىضر ةريرهىلا نع ( سعف ) ةقدصلا ىلع فمع

 كاثذك ناك امتاو اولاقاهلاثما سئعنا# ضرقلاو اهلاثهارمثع هلذ ةنساحاب ءاح نم هلوقا اهلاثما سثعب ةقدصلا مسو

 اهل ثءارسثعب ةق د.صلا سو هيلع ىلاهت هلل ا ىلص لاق لاق نا هنع ىلاءتهللا ىذ رةرب ره ىلا نع*

 هناف ضرقلا اماو كلذىلا جات<ال وهو هيله قدصت, دقو ريقفلا لسنا ريغنم ريقف ىلع قدصت دق لجرلا نال

 كرار لاف هلا نع لات هللا ىضر ةماماىنا نعو * ةقدصلا ىلع لضف كالذلف ةجاملا دنعالا ناسنالا هبلطيال

 ةياك ضرَهْلا بوتكم ةنزلا باب ىلع اذاف لجرلا رظنف ةنطاباب ىلا لجرا تةبطناف تماق ةمايقلا نأك مانملا ىف

 (ميظع رجا) ضرقةلاىفىا (هففإ راهزال ا عما. ىبا:.ك ىف همام وةضورلاىفاك اهلاثمارنةءب ةقدصلاو اهلاثمأ مدع



 هفناكيال مسج باوثو

 نافارم لاخداو ) ههنك

 نمو (قيدص بلق ىلع
 نم دعم باب ةنلا باودا

 مسءىلع ر ورعملا لخدا

 عمت دقو ) بهاوملا فاك

 لعقد 6 ةثالثلا| نه

 اهم (نانثاوا ) دحاو

 6 ىواسنلا مكحو )
 وا هلباقم و صالخالل

 ىا (نيذرطلاو) هيلباق»

 بولغملاوبلاغلاءايرلا كح

 ءابرلا ماكحاىف (انييدق)

 بولغا اف سهاحلاا ثلا ىف

 اهلطد الو اهرجا ضع

 ناش ربك
 نيبملا نكل اهلطس ضحلاو

 اذذلا تعا هلع مكح

 ةرخ الا ثعاب ىلع

 ٠ه

 عم ةمايقلا 0 نم ءاح ن نم ثالث مو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص هللالو_سر لاق

 لتاقنع افعنم ءاش كلا روملانم جوزو ءاش ةنملا بابىانم لخد نامالا

 لاقفهنمبلط نمد ناداو تارمرسثع دحا هللاوهلق ةبوتكم ةالص لكربدأرقو

 اضيا هيفو + نهادحاوا لاق هللال وسراب نهادحاو ا هنعهللا ىذر قيدصلا ركب وا

 ال00 077 الا تناك ةمانقلا ناكءانملاف تيأر هنعىلاعتهللا ىضرةماما ىنا نع
 ناوضر انه سيلرخا باجاف هلا نزاخ هعم ىذلا ىدان ةنللاباب ىتاالق ةنملا

 هلاثما مشع ةئاعب ضرقلا ب ودكم ةنإلاباب ىلعاذاف لجرلا رظنف هتفلخ انهنا

 ةاج نوكتنا ملصت !ناو نيحاصلا تامانمنا ىئءالو *اهلاثما رشعب ةقدصلاو

 ضرقلا لضف هجوىف لبق م عفناهلئخ ريسفتوا صند_.ًاتىف اهنكل كح تابثاىف
 لواجايتحاالب نوكتدق ةقدصلاو جايتحا نءالانوكيال ضرةلانال ةقدصلا ىلع

 ةباعتشلا ىلا جاتحي اعرو بلاغلاف هليصح قشيو هذخا رسعي ضرقلانا نو

 دزيف لبق اضيا ةعاط هرخأتوهله» اضياو رذعتدقو ةديدعلا ةمزالملاو ةريثكلا

 للا 0 الار تا ويدلاوت لد .اهلاثمارسققب ةقددصلا لاقت نا :ىقينيف' فنصلا ىلع
 رشعب هنسللا ثيدملا قيقحن وليق مث «فاكت اهلاثما سثعب ةنسملاو ةدحاو نسحب

 قب ولدعلا مهد طقس هلامديلادرب ضرقلاناك الو لضف عستو لدعةنسح اهلاثما

 رثع هناك تراصف ضرقتسما ةجاح بيس تفعوضف ةعسىهو لضفلاءاهس

 قدصتلاق هلثراوالو تاف مصخهلنع مساقلاونا لثس بابلا اذهىف اضياهيف مث«

 لئس هيفو ةمايقلاموب هناعكخنع هيفويل هبردنع هعدويف كلذ رادقع وصخ نو

 نءالا هثروف هوبا تاف نءالا هب رعب ملو نيد ل-جر باىلع هللج رنع دادشن و

 اندعبنئالا ىدن ناف هندؤينا هيلعفدب لعنإو نيدلابن.الا ذخا ٌورال لاق هلا ريم لكاف

 دصق ىلع هنوك دنع ثالذ لعل ىهتنا تاذ اهسذ ةعيدو اذكو ذخاؤيرالف تاف

 رورسلاخداو 88 بلطيف فةاماوهيذخا ؤينا خذي هناكما عم ءادالا ريخأتنكل ءادالا

 هللاف باع“ قيدص نع الضفلضف هلصاىف رولا لاخداو # قيدص بلت ىلع

 هصالخا ءايلا عمنا صاخاذهو كلذل ءاطعالاف وكسيف هللادنع دوحتكلذو

 مح و © اهنم ## نانثاوا 8 صالخالاو ءايرلا لعىف # ةثالثلاهذه عمت دقو ع

 نانم سماهللا ثحملاف # انيبدق 88 بولغملاو بلاغلا # نيفرطلاو ىواستلا

 از نيل لمعلا ريدا
 "21 ةلكلاب ءكرداما نيلوالافو رجالا لمكيأ اضناب ولما كاذةلازاىق دهت -ٍ
 ناف + مكلا بسال فيكلابسح وهامىواستلاو ةيبلاغلاىف ردابتملا م لب دكا

 آو دكالل مكحلاو ةدابعلا لاطبا ىف لكلا م اعلا مكحنا كشال لق

 تبث تامرهلاناو بدنلا ىلع مجار 0 0 *ىواستلا ف لاطبالا

 نالطبلا بجوم نارتايتملاذا 9 ىلع تبثملاناعجر ىلصاي لكشي نكل تاهبشلاب |
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 هنا دتعم اص الخا كالذدعيالو ةهطاددعترا عاب ناك اذاالا ص الخال ا عما الو هءاوثطب لم علا نراقاذاءايرلااماو ١

 يلا ىا 6 افلا 4 اةدواعمامدعو ةمعلاواةلمكملاب 6 !اط|بونذلا ل رت) ةنالئلاهف م :للاىا(كلذنمو)لمأتف ١

 اا_ضرا (ةواللاىف 5 4 :هالعو) هناشل الالحاو هلايظعت (ىلاءتهلان وك) أ ملل

 (دق)
 كاذب هلمأ بعل ند مك 2

 ةودقدهن وكل( هريغهب ىدت هن را 1!( هكر ىاأ (نوكيدتو) اهلان راقم هي ؟ ٠ ه 12- هورينا(سانلا نمءايحلل نوكيدقو) ظ

 اع ىلوا ىقاذلا فص واابناكاذ مج زلا هوجو ض راعت دنع اضياو ىفاثاا لبق نه

 رك !ىفناضمرىفةدنلا نوكياعفداسفلا ىلع ةدعلانصجريك ىضذرعلا فصولا, ناك

 لمأتف لصالا ىف ةيصوصنملا د ناالا يعفاشلا دنعدساف اندنع ميت هلاف موبلا

 نا ديرب ىلاذعإ 0 ةيلاجلا تونذلا كرت طك ةثالثلا 4 عمتملا ىا » كالذنهو 2

 هي ىلاعت 9 هنمافوخ هي هللنوكيدق 96 كرتلا ىا « هناف سائلا دنع لالا قفاهلعشت

 ءاروتا نا سانلا دنعاك © اضيا ةولخلاىف اهكرت هتمالعو 8 لجوزع

 * سا نك ءايمحلا 3 كولا 7 نوكيدقو 2 كالذب هلماعل ن 4 نم ملعب ءامت ك1 الا

 * 3 نوكذدوو 00 هيلع اوال سانا نلوم مهم وأ ند فاضف

 ةئيس ةئس نس نه مسوديلع ىلا عت هللا بص هلوقل 4 ها مظعيف و تبونذلا كلتف

 صقت.نا ريغ نم اهبلءنم رزوو اهرزو هلناك مالسالا ىف
 الئاوا © ةمايقلامونىلا ام لعنه مثاو اهثا هيلعف اهف هريغ هبىدتقاو ةيصعملعف

 فورعءلملاب مالا ىف هلوة لبشالو هبىدتش الف هج ريغلا نيعىف 3 هنعىف رغصل

 سانلانيب «# حالصالا باوثن» #9 نامراانم ه# مرحيف 9و ركتلانع ىهنلاو

 لاكنم اذهو ةيصعملا نع مهل ةنايص كَرلا ف ههذ بوس * هبن وص ءيف سانلا همذب

 لاف قسافال ةميغالو قف ةيصعملا نالعانا لكشي نكل نامالا

 فاتح كلذ نك هب ىدتشب نه اص وصخ ريغلا ريفنتل مهيلع مزال مذلا لب مهذب

 ءانثلا هرسسيالو ءاسملا هفوال نم بغارلا لاق + صاخثالاو ضارغالا فالتخاب

 نأ '”ىش مرار وان

 نوصميال سا

 ةمالعىا # هتمالعو #9 لمأت ريدقلا ضيفىف اذك دصاقملا بسد مذيو دمحم امئاو

 هسفنلاك «اضيا هريغل## سانلا ىا## مهمذ# كراتلا هي ءركب ناو ةيصعملا مدعل كلا

 هيلع هنع ىورواهل هركيام هل رك هسفنل بدام هيخال بنا ناعالا لاكناف

 قت[ و نيساارعاو اعاد هياز تشاو دحاووضع ,هاكن ونمؤاامالسلا وةالصلا

 كالذب هعبط ىذأتىا « هيفناف سانلا مذيب هعبط ىذأت الئاوا# رهسلاو نينإا ىلا

 ىرامتخا لعفب سيل هنال# مار سيا مذلاببلقلا ملأت و ناصقنلاب ر وعشلا## مهنم

 ةرسشابملاب ( همنا مظعف )

 رغصي الئاوا ) بيسلاو

 ريغلا نيع ىا 6 هئيعىف

 (لبشالو هبىدنتالف)
 ىنب» لعفلاوا ريغلاىا

 هلعاف بئان و هلعاف مسي ملام

 نع مرعف هلوقإ) هلوت
 نيب 6 حالصالا باوث
 َى (نوكيدقو) سانلا

 (رسشب دصق الثاز كرا

 همي الئاواز ماك نم

 (نرشتنال ليش 6 يانا
 هفطع واو نوصع ,هثىا

 فذد_ط بوصنملا ىلع

 هنالهمذيى ا (هزب نونلا

 دي معلا( هات 1 اذا
 (هتمالعو )هني غزو ال

 ىنعي ريخالا ةمالع ىا

 سانلا ةيصعم مدعل كرا

 ىا ا( مهمذ ور نا 2

 ريغىأ »ع هريغل 2( سانلا

 هنسفاك( اضنا ) هسفن

 سانا مدارك نا نع

 هذ لثمله# نم هريغل

 كر لع لد ىهف

 نع هرذح لجال بنذلا

 2 م4 ةنايص سانلامذ

 ناسنالا ناش ناف ةيصعملا

 ارا حنا نامالا لاكو

 هركيو هيخال بام هسفنل

 ايمكلا فاكو قبدصلا داص ىعفاشلا مامالا لاق + رجحالا ثيربكلا ن٠ نعاوهلب ادجليلق اذهو هسفنل هركيام هيخال
 سانلامذيهعبط ىذأتالئلوا) اممطلا كسفننع عدفنادج وبال + اه

 سيلمذ#اب باقلا مأتو) هنمهلقحاللا (ناصقنلاب

 روعشلا) مهن ثالذب هءرط عدا ىا (ه.ةناف

 فياكتلا تم ل_خدنال كالذك ناكامو ىعبط ماهنال ( مارك



 ني>برسذوا 20 ناك (زو< الامىلا هاعداذا ار راما وز

 سل باقلا ملأت درحم نال

 1 تينا, الف واكل
 هدنع ئوتسف) الصأ

 هلعل) رهنم6هحدام و ههاذ

 هللاوه عفانلاو راضلانا

 دابعلان او ريغال ( ىلاعت

 لاق « نوزدام ماك

 هيلع هللا ص هللالوسر

 وا ةمالا نا لعاو سو

 كوعفن. نا ىلع اوعمتجا

 دف ”ىثبالا كودفني ىل

 اوءئجا ولو ثالهللا هيك

 23 ورضي ملك و مضي نا ىلع

 كَ ءاع هللا 4 0 الا

 بحاص ىأ ( كلذو (
 (ادج ل ءطظ ) قدصلا لك

 وا) ةياغاليلج هنوكمم

 (غر راغلا هيلق لغثي الكل

 ا مهم ذب ) مهلا نم

 ضعبا) الذ 52 هقلقل

 رتل تا لا

 لعش دق سانلا ضعي نافل
 هت عم «( بونذلا ضعي

 (تاءاطلا ضعب كرري الوز

 ( الفن ناك ناو ةرهاظلا

 هقلقيف اهكرب مذ الغل

 دقو ربلا]لع نع كالذ

 ةيصعملا كرت ىا (نوكي
 هيلع (ةيصعملا رهظيالثا)
 ةلمملاديدشت (فعضبف)
 طقسق فهضال بش ىا

 هناا عشة ناو ةناناوو

 زوءرلاناذشلا ب رخا +

 (ءادؤ» هياط نابع بالا ملأت همر ناوكف هاذ

 "هت ؤرنع لوزيناىف ) ةريسلاو ةيالعلا هع ؟ ١ زق- ءاوتما (قدصلا لاك منإل مارحت

 « قدصلا ل اكون ف ب رض و< نم «# زوج الام ىل اءاعداذا ف 000 |

 ريخ « لوزيناىف ظ اهفوصومىلا ةفصلا ةفاضا لءبق نف لماكلا قدصلا ىا |

 «هحدامو هءاذ هدنعىوتسف قلذلا# رظنىا 1 نع 0 قدصلال اك هلوقل |

 6 نو زجاع مهلك د ابعلا ناوو# ريغال# ىلاعت هللاوه مفانلاو راضلانا هلعلول 0

 كوعفن نا ىلع اوعّتجاول ةمالا نا خلو و هيلع ىلاعت هللا ىلص ةاانودر لاق

 الاكورضضب مل كورضينا ىلع اوعتجاولو كلىلاعت هللا هبتكدق ”ىشثبالا كوعفن مل

 ه«ادج ليلق8# قدصلا لاك بحاص ىا «كلذوؤه كيلع ىلاعت هللاهبتك دق "ىثب

 تيربكلاك ة ريزع ةباغو ءاقث :ءلاك مسخلا مودعم مسالا دوجوم لدبق نم اننامز ا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هلو قادصمنم نوكيناب روضتامتا كالذذا ءاييكلاو جالا

 نمؤلل نموملا رخآ ثيدح ىفو هسفن بكام هيخال ب ىتح دبعنم نمؤبال

 ةافولاهنريض>نيحهنءال هتيصوىف ىدراطعلا ةيقلعنء ءاضعب هضعب دشي نايثبلاك

 ىا كناز هتبعص ناو كناص هتمدخ اذا نم بعصحاف ةجاحلل تضرىعنا ىناب

 اهدم ريل كدب تددم اذا نم بعصا كتنوؤملج-ىإ كنام كيدعق ناو كظفح

 كاطعا هتلئكس

 ند © غرافلا هبلق لغشي الئاوا9 هسفنك كالعجىا كاساو ةلزان كىتازت ناو

 الف 9 لغشي هلوَس قلعتم « مهنذ» مهلا نم غرافلاوا ههجوتو ىلاعتهللاةدابع

 تاعاطلا ضءبك ريال و بونذلا ضءب لعف.دق سانلا ضءبناف تادابعلا ضعبل عرفت

 اذ 0 اسما اًهادسأ هكش ىأرا ناو اهذع ةتلخ كنم ىأرناو

 مواديو دعمتلاب ىلايالا ةماقا ىلع موادبو سانلالاوما ذخأينك # الفنناكن او

 كيلا كلذ « نوكي دقو 8 داروالاو راكذالا را ور وم

 فعءضلا ىلا بسب ىا ةلمهلا ديدشتب ا« فءضيف 8 هيلع 6 ةيصعملا رهظي الثا

 هللا لص لاق 17 ادلع لمتنا ىر ةربرهىبا نعول ١ هك مول ى ىراضأا خو

 ىلاعت هللاافعىا ةغلابلل لوعفملا مسا ةغيصب # ىفاعم ىتما لك سو هيلع لاعت

 نينلعاا ىا هنرهج ىنعمب اذكب رهاج نم «نرهاجلالا» هنم سو هللاداخوا هنع

 نذلا دارااوا ةلعافملا رهاظ ىلع وهوا ةغلابمأ لعافب ربعو نوفاعبال ةيصعملاب

 نب نوكيام ءاشفا ةعاجم نا هنم لعجو ىصاعلاب ثدحت
 راهظابنب رهتشملا دارملاوا هيلعديعولاىف روهشملا ريمللا هديؤيو حابملانم نبجوزلا

 اضيا ةداتق ىلا نع ىناربطلا ب رخت ىلع ريغصلا عءاملا ىف ثيدملا رخآ ىصاعملا

 نالفاي لوقيف حيي مث هبر هرتسيف ليالا لمملا لمعي ىذلا اذكه ريسفتلا هجو ىلع

 ذخاويفىوانملا لاق هلجوزع ىلاعت هللاهريسام فشكيفاذكو اذك ة>رابلا تلعىنا

 ليخلا راهظا همعنو ىلاعتدتلا تافص نمنال اذهو ةرخآلاو دا ةماقاب ايندلاف 4

 سو َلارَق

 اب اضعب مهضعب رهاج

 (زسو) مالك لهو هيلع ىلاعت هللا لص لاق لاق هنا 4.ع ىلاعت هللا ىذر هرب ره ىبا نع) (مخ زهلودب اهل

 دج ىنعماذكي رهاجن نم ةيصعملاب نين ناعما ىا( نب رفا ل1 )دن نيو اشاعاتجو واه ع هللا نع ىاغلاب لل لوعفملا د دنضصل :( قاعم



 حض من ىلاعت كب ر 9 رسدب# لل الاب ليعلا ليعي ىذلا هنأ كثيدملاق رهالا سف و ىضاعملاب ثدحتأاب | اًضعب مهضعب رهاخجو

 نا فاضث ىلاعت هللا 2 0ك الثا) ةيصعملا ليي 6 وا ىل اعلا 2 0 اذك هح را اانا عىلا نالفابل وة

 هركف ئووتلا لاق +ىكلامتهلازتسي :نواهتو دمعتلا ءذهل نارفك رايظالات مجبقلا م

 هتمالسوا هضشك ءربخ اهنع اج رم هنمبلطي نمالا اهم ءريغربخنا ةيصعع ىلتانل
 حاصنتسالاو ءاتفتسالاك نكمل نوكيالام مومذملا فشكلا ىلازغلا لاقو * اهلثم نم

 ىلع اضيا هيفو # ةمايقلامون هريس هللا كترينا قاذف ىلاعت هللارتس كتيءالئلوا و

 ل.الابلجرلا لم“!نا راها نم ناو اذه لدب ىوارلااذه نع نيذشلا نبذه حيرت

 ةحرابلاتلع لوقيف دحا هيلع علطن مل ثرح ىلاعت هللاءريسدقو محصن مئائيس الع

 كالا مجصاو هبر هريسي تابدقو نايصعلا نم اذكو اذك ةلبالاىا

 شحافتو ةعبار ةياتج تراص هيلع لخلاو هيفريغل بيغَرلا

 يعمل لعن امل تيدا رد هلوقاذه ىلعف

 ىوانملا فاك مالا

 قامل قباطع سياوا ىرخا ةياوروأ ىف

 هللارسام | تادح ىو نارقلا راد ىف رس رادلا هده قرش اكن اا

 هلامععا ترض ع اذاف هب اع مافطع هقلخ نيب هس راكلا ىهوةرفغملا بلطف مدن ونيئمؤملا

 نا هلاف كالذ لعف نأ نم م رك اوهىا هريعن ملو هريس نم هلماام هل ّققح ةمايقلاموب

 هءاعارذح هب سأب الامل رتوه عرولا ند ا محن * عرو هلا 2 اونظيوا اولي

 اموروظحم ءاير اذهف كاذك 9 مالا سفنىف * سياوىملاعت هللا نم فئاخ# سأب

 هن داعا نع ىنغاف## قبسا# مولعمو هريغوءايرلا نم« جزتملا مىحو» ىلاعت هر 2

 هلا سانلا ةءارال نوكي دقف * هوجولا هذه ىلع اهركذ مدعو ةيضاملا بوئذلا

 5 نوكيدقو ءاير نوكي كالذكس يلوهو عرو

 لحي وذي ؤرلا نم# ايفل له لكلو كان ناد ايللاو ءايرلانبب ةددرتلا 8رومالا

 أبعيال هلاف فرسششلاو هالاو ةهاحولا ىوذ 6 ءاربكلا نم ادحاو © ءايرلا نم

 ونحااك رادلاهذهف |[

 | 00 اعلا 10 2 ١ هلل زيسام اعوذ سم # هنع ىلاعت هللاىذ رةرب رهىلا نعو# ممم مهفاف نيس| ىا (نوكيدقو) رارقلا || -,. : : 0-00 : 0

 00 0 «ةرخآلاىف هيلع هللا «رسالا» ىرخاةياوريىف اعانذىاةكايندلا ف دبعىلع

 ا #0 سا | وده ةءارالاز ا ىو هكرتلاىا هنوكيدقو 9 نيرئاسلا هدابعن 4 بح

 هلك هلبقامو ) روذ_# |

 او )بولطم ى!( راح | 10 : : 0 ١
 مية رانال هنال (,ير || .تلماعملب قلخخانم ”ىشرظنلال هلالءابر سيلوزئاج اكوط تا روك دل نك 45

 فدانا علا كلو
 1 ا ( رتسو» اهلطب ضحلاو بلاغلاو ىواسملاو اهلطسالو ةعاطلا رجا صقنب بولغماف

 نع ىنغافالوا ( قبسامم | 6 نمو ءاير نوكيالف هلبق ر ظ 1 .٠ ىبالؤ هو
 )و هتداعا ْ

 .٠ . 5 000 4 7 ١ ءاةيا .
 12ج ئريشفت كاع ا 3 كولو ا قفة أه و نكشف 0 ودهلاىلا دوعيف# هعيزص ريغي الف مه ريعب

 ةيورخا د_صاقم اهلك هلهف ةرطلا| رادل ناونعلاك - ./ رادلاهذهنال6ةءايقلا مون هريس هللا 9

 تاطب#ملا نم اهتم الس دنع

 هلز ومر مم جرخا#*

 انع ) (م) هلوش |
 ىلاعت كللأ ىكر 5 ره

 ىنلا نا اعوذ م ( هداع |

 0 هيلع ىلاعت هللا لص

 ى دبع ىلع هللاريسامإ |

 انجىذلاتنذلا ىاماندلا | 5 20
 ع ل ةيغرلا كرو اهنلا يس ىلع" هدم يان كاذاو الملا ىف هنا رانا

 و هلع هللا 4 ّجسالا» | 5 8 0
 ى هيلعإ هللا (ر-الا) || كلذىلا فاضناناف هبتظاغتف هتانج ىلا اتعكلا ناتانج ام هدهشاوا همعما نميف

 ةئموهنم الضف ( رخآلا

 محن 2 عروهنازإل او | ىرعمل

 ْ 0 ١
 2م لا : || قتهنمؤم دبعدا راانالةحن -ىوونلا لاق +ةماع هلا مون هنو ريعيف ايدلا ىفاسذ هدبع ىلع

 : رر ١ ص او>وهت 1 وهال ومهرظذشي > هتعضف ىأر وهب ر نم فاخ و بنذلا ىف عقو ظفحتم

 هللا نم تداخ) سأب هناعع '

 ( سيلو) ةمقن نم ىا( ىل عت ْ

 ارذ> هبس

 كالذك رظمعالا سون َْق

 ) جزا كح و) قاحاعم

 مولعم لد ريغ عم ءايرلا نم

 بونذلا ريسو
 (اهركذ مدعو ةيضاملا

 5 ةثالثلا ( 0 بيرغوأ ريبك ةيؤر لثوق ةئاؤمو ةقلا دعم مهل نذلا
 ننام ضب املا اودع هلا ة سطر 5 هدي ّه

 مضب (اربكلا نم ادداو ىريف ةل#لا ىلع ) الث (لج رىثعنا ءايملاو ءاي رلا نيد ةددرملا نمو )بونذلا رزلسو هلوقل

 ريك هارؤ لجرلا تلد ) كيلوا 0 واولا ددشتو هلوا مضب )َ ودهلا ىلا ) ذدشنف ق (دوعيف) ريبك عج 42



 ايلغالا لاق. امنأو ىفارلاكاذا ارظن هيأ ١ ٠ ]قمح (ءابرلا امهبف بلغالا و) كه ذلا كرو (ضابقنالاىلا عجريف)

 ل سس ييسر ف و( يور د
3-3 3 5-7 5 6 3 0 , 0 . 1 

 كمهذلاو *ىثملافىا 4 وو 11 كريب 00 #9 ( بونذلا و مئابقلا نم

 ةلو ىلع هه ريغ نم هاكات 3 بواذلاو 2 نك ابل .ايخعا نال ءايرلا 2 ىلع ثعب قاخ وه ذا

 روصت ف ركفامه ريغ روصتيالف حبا كر وللا لعف ىلع شب قلخ ءايلح | ليق ناف* مجيبقلا 1 لجلا لدت

 ةلماشحئابقلانوكتنا زو<و باغالاو ,عالاىلع فيرعتلا انلق *ةلقواو امث ريغىف (ام4:3)>لح لاى( وهو)

 بونذلاو منابقلا نم سيا كعذلاو ىنثملاىا امهن* ”ىثو لوقن مث +ةيدابع ىهال اههيلع ناكىذالا هءلاح ا
 ءايرلا وهام«فرف ءايحاممتف نكي ملاذاف تك الاىف ءايحامكف سيا ىناثلا لكشلا نه جنيف

 الوا لداف ةدايعلا ن* ند |ىهنم ىشو ةداعبلاق روصت امنا لكثيف بلغالا ىف

 عاجرانا الو بونذلاو حنابقلا فىا اههبف 9 ءايللاىا وهو 9 ايناثو

 ىلا لوالا عاجراك مي*”ريغ كحهذااو ىشملاىلا ام«فريعكو لجرلا ىلا وه ريع

 ىضتش اذهنا لكشب نكل « دو 9» كحخذأا و ىثملاىلا ىناثلا عاجراعم ءايملا

 بوجولا ةبتريىلا ةيدومحلا ميمو بوجولاوه ىعرشلا مكاو كرتلا غاسسم
 ملا > رألا ند ديرانا هنادريؤ ال يعتسا كيعل نكلالصا 2 ناو [يفتارافا

 سانلا نه ولو د و2 )

 ىلاعتهللاءاش نا( "ىو
 ءايللااماو ) ثالذ ناب

 نياكسلاو تانودملا 3

 ©ادج مومذفتابحاولاو

 هقيقح ءايللا نم سلب

 وهو ( ازع ىع“او )

 آ00 )0 اللا بوتذلاو محتابقلا ناو عون هسفناف دو هنوكت كصذلاو 0
 نوثمم نيذلا نج-رلادابعو ىلاعت هلوق و<## لوالا رات اماف ةضخملا ةيدومحلاال

 ءاعدابوريشاامو<#ىناثلاو احرم ضرالا ىف شالو ىلاعت هلوقو انوه ضرالا ىلع

 ريخ هلك ايلحاناف ىلاعت هللا نمال# سانلانم ولو ف لهأتف بجاوف دو# لك نا

 نا ىلا جاتحاو سانلانم هنوكل لصالافالخ هءاهبا عم الجت هسفنىف ناكاللو

 تابجاولاو ننسلاو تابودنملا نم ءايلااما وو ىلاعت هللاءاش نا # 'ىح# وع لاق

 ىمو# لطابلا نه نوكيامتا ءايحسالاو قللان ىبهساال هللانال#ادج موهذف

 ةوقلافالخ # افعض و8 اهيلع ةردقاا مدعل ةعاطلا كرت لدالاىفوهو ك«ازحم

 ىضنَش ةردقلا مدع يقناف + ةدشلا فالخ انيلىا ةمممو نيتحم) # اروخو ف

 هانعف انهاماو ىلصالا ءانعمىف وهانلق *اموهذ٠ نوكي فيكف فيلكتلا مدع

 ةروصلا ىفهدنعنبضاحلا ظعل * ظءعولا نم ىبح-! نك 8 لوقنملا جالطصالا

 ىلا هنم ذاعتسا دة واهنم

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 مايقلا نع « افعضو )

 6( اروخ و ) بولطملاب
 ةممم ءاملاو هيلوا محب

 نك ) هل ري_سفت فطع

 ملظعل (ظع ولا نم ىبكتسا
 ةروصلا ىفهدنع ن:رضاحلا

 وا مهل الالجا هكرتيف
 عا: نربتاملا نوكل

 ظعولا ند 0 هنم

 # ركتلا نعىهنلاو ف ورءملاب مالا وو مهند و مه ريبعت نءأف وح وا ,هأالالجا كرش ا هنا روصقأ 0

 اكذلاو نآرثلا ةءارقك  اهوحكو ناذالاو ةءامالاو  ههاحو روءأملا ةعفرل || نم () معلا ةبدسنلاب
 001 قرت رخاملا ثيدلاىف درودق.ليقناق «ىفتسملاىوتقو لئاسملاررقنو || :ئهنلاو فورعلاب مالا
 000007 كالا أل هاما رخآ ثيدحب فو دلك ندلا وه ابيل رجا || وهال فستل(زكنلا نع

 00 ع لي ةقيقحءاح سيل هناثيداحالاءذه حرمت ىوانملا لاق تلق ءامومذم
 كرلاىلع ثعم قلخ ءايمللا ةقيقحو ازا فرعلا لها هيلع قلطيامتاو روخو

 ناميالانم ءايلا نوكنع مهضعب لئس اضيالاقاو ريغلا ق> ىف ريصقتلا نم عنع وهجبقا

 بولطم همدعفالاو امرش مومذملا ىف ءارالا كرب ديقم لاقف قلطموا ديقءوه له

 قاحا نم ىدتسنال هللا و امالثم رضينا ىصسلال هللانا ةءهلالا توعنلا نم هكرتو

 هيلع هنزعو ىهنلاوا
 ناذالاوةمامالا )»نم (و)

 زرت كامفا نم (اه وتكاو
 تانتجال ىلا سياف

 ءارح ربا لاعا نم لع

 لعف هنع ا ثنر امءارملا امناو
 , .(ىوقلاف) بهاوملا فاك ريخ الا ىتأيال ءايالاقو هلكريخ ءايملا سو هيلع ىلاءتهللا ىلصلاقاذلو عجن ادلرثو لم



 م
 ىلء ) هيهل بانتجاو هرما لاثتءاب 6 ىلاعت هللانم ءايملا ) راتحكو مدشب ىا (رثؤي) نينموملا نم ( ى وقلافأ

 نودهاج ىلاعت هللا لاق ةمالم ىا اموا ىهللاو الاف فاخالو هبكت سه ركنملا نع ىهنيف ( سانلا. نم ءايألا

 الو ءارمالاو ةمئالا ىلع نورك اوناك فلسلاناف التقالولب ابرعضالو اتشالو منال ةمول نوفاحالو هللال بس ف
 ناكو هللاىفاخاروزيل ةنيدملالخدف ىراخب رباقملا نكسيناك دهازلا ثايغاب انا ىور * ةعرشلاىفاك الصا نولاس

 لاق دهازلا مهأرال اف ريالا ةفايض موناكو هرادن: نوجر ىهالملاو نونغملا هعمو دج-|نب رصن ريءالانالع

 ةلح ىلع 1 اضملا دخاو لا كلاب ناس او. رخل لا فر عفرف ةكارجت تقاف تكا مالا عق و ىسفنأب

 ناطلسلا ىلع ج رك نءنا تلءاما هللاقو اءدف ةصقااهيلع اوصقو ناطلسلا رادىلا ن

 ةيسللاك الو نم ريمالا هللاقف ناريزلاىف ىثعت نجحرلا ىلع ج رنه نا

 ةيسحلاىتالو ثايغونا كاق ةفيلللاىتالو ريمالالاقف ةرامالا لالو -ه#»» . ورح ىذلا لاق باستحالا ةمدنخ ىا

 ريمآلا لاقف ةفيلخلا بر حئابقلا نع هسفن ضاةناب © ىلاعت هللانم ءابللا رثوب ىوقل 98 | نمؤا « ان

 هديت املا ىلامالو صالخالاو قدصااب تاءاطلانم ركذ اميىتأيف * سانلا نم ءايملا ىلع

 6-3 0 تا ع و اًتْشالو منالدموأ نوفاخالو فارست نودهاحجي ىلاعت هللالاق سانلا

 بدسحم ال ىما ىف بلا لاق ريمالا نالغ ىراخت ىف ىأر دهازلا ثايغابانا تامتحالاتاضتلا ف و 1

 نمنا تلعامالاقو ريمالا هامدف نيمزهنم اورففاصملاب يلع لم حاللاب نوبعلي
 ىشعت نوح رلا ىلع جر نء«نا تلعاما دهازلا لاقذف نحل كاطلسلا ىلع جرم

 ةرامالا كالو ئىذلا لا: ثاستحالا ةمدخ ىا ةبسللا كالو نم نقال لات 11 3
 لاق دنق رس ةيسملا كتياولاقف ةفيلخلا برونالو دهازلا لاق ةفيلختاى الو لاقف

 نيريدم نيمزهنم | ولوذ ةدحاو

 تاعاما ثايغونا لاقذ نما ىف ىدغتإ

 ثءاح عت وه ولم نيح

 ىنالونا كناللاق سمو

 ىر ىنالو اذاو ىتتلزع
 ريمالا ناقت دحا ىف ]زعم

 ىتجاح لاةف كتجاح ل
 3 لاق مه ْوَ نيود علتعو سم و مل نيح 00 كارما بحهتل الاقف اهنع ىسفن تازع

 لاقف ىبابش "ىلع دورنا 1 : ١
 نا ىتجاح لاقف كتجاح لسريءالال اقف دحا ىبازعي لىيرىنالواذاو ىئالزع ىئتيلونا

 لاق ىتبذعيالنا رانلان زاخ كالام ىلا بتك افلاقىلا كلذ سيالاقنئابش قع دز

 اهيلاىنباجاالا اهاك مناور كلامزم ةجاح لأساالف دهازلا لاقفىلااضبا كاذ سيل

 ةفيالا تلج ره ىباوخ ىأردناىلبشلا نع اضيا باست>الا ىفو +هليبس ريمالا ىلخف
 هب ىتاف هتييه نم كوك موقلاو ةدحاو قب ىتح ةدحاوف ةدحا واهف رهاف هللاب مصتعملا

 هذ هتقفشل اره كنطبىف نا تلعول ةفيلمللا هللادا لاقف تلعف مل لاقف ةقيلخلا ىلا

 ةياحللا تكرتمل لاقمت لعفاال ىنكل اديهش ريصتىتح كاتقتانا كدصق لاقف ةبرطا

 لااكلد دل كمألا
 ىرخا ةجاح لس لاق
 نكت نأ, ىجاح لاق
 نا رانلا نزاح كلامىلا

 كالذ سيل لاق

 برلا عم اناف لاق ىلا
 ىنبذعتال

 ىسفندا م ىلع نكت م اهدنعاهنالقبا وسلا فالخاه دنع ىف تيأر ىنال لاقت ةدحاولا ْ

 باصنو ءالعلا ةضور ىف اذك 6ىن ؟ا/ ةقرب ) بهذف هليبس ريءالا ىلذف اهلا ىنباخا

 مجاوملا كلام وه ىذلا

 هلآ هل ليس

 ةيقوصالو * بتاستحالا

 هللادجار ىلبشلا ركب ىلا نع ىكح + دكرت هيف اعد ناف با.د>الاف هسفن ىرال ناوهو 0 باستحالاىف

 اهلك اهشنرهيو اد>او ادحاو ل لعك ديف ىلا ةقب ددعلا نضنمنم كلوت جك ىباو# 0 ةنيفسنا

 هللاقف هللاب مصتعملا وهو ةفيلطلا للا 4 ىتأف اهكرتو اه ره م اهذخاف دحاو قى م كيش غ نم توكل موقلاو

 لدي ضل ام معا انا مهتعملا لاَقو ةب راح هذهب فقتل ارج كنطبىف نأ تلعاوإ ةفلملا هللادبا لاقف اذه تلعفر

 نيرحح لاق ةدحاولا ةياملا 0 مل هل لاق مش تندد لعفا الف ادهش ريصت يح كالتقا نا ءادصق اذه ند

 دارم اهترها مل اهتكرتف اهدنع ىسفن تيأز ةدحاو الا قد ملال ابف ىمقن ىرا نكا مل اهقنرها تكا

 باستحالا باضت فاك ىنفت



 1 ةقرعم ىلع ففقوت كلذو) هب ماق ند هنم هاربا «ءايرلا ج الع فز ءابرلا ث>ابم اوه هه عباسلا ثححملا 1

 ىا (هلاوغو) ةيشام اى اكهبابسا ةفرعم الا نكمال اذو ضرأا بابسا ةلازاب جالعلا نال اهنع ًاشنيىتلا (هبابسا
 دضلا يصحو دادضالاب حلاعت ضارمالان ال (هدذ بابسا ةفرعمو) هتلازأال ثعبنتف ةرفن سفنال لصحأ ا

 ءانبلاب ع دقف ءايرلا بابسا اما ) هليصحت ىلا سفنلا قودتل 6 هدئاوذو ) ةيثاحلاىف اي هبابسا ةقرععالا نكمل
 فنصلا هركذام ىلع فعضلاو ةوقلاو ةل-ةأاو ة هد ف ةيرط هه را ءايرلا بايدا ىدذ 1( قبسام) لوعتلا
 لوالا هداز هجاوللن ة._ثاللاىف أي 5 ١٠١ زؤح لها مث رارفلا مث عما مث ءاللا بح اهاوقا باتكلا ىف

 ش هل زنا و هاللا حاجا
 -[ عباسلا ثملا يس لزاما ردا تعدمتل)
 يحس ِ 5 دحح ع سانلاب ولف )ىفاهولع ىا

 جاتح ىوقكثللههض سم تف رعاك ءابرلانال ه#ءايرلا ب الع ىف 4 ءايرلا ثحابم رخا 000
 ملامهنال 3 هنايسأةف رعم ىلع فقةوتكلذو و هنم صلخبل ةطاعمو ءاود ىلاهتلازا أ ةالصلا ناكرا لف نك

 ىلع * و # اروذل_صال فاكتب ليزاولف ضرملا لزيمل سا 0 لز || ىحو اهكريب هم ذال ىتح
 ندا مالا نال * هدض ابسا ةفرعم #8 ىلع 34 و #2 ةرفالا لوصف * هلناوغ ٍِج نونلا قبااذلف دب ادت هيف

 #* هداوذ 9 ةقرعمىلع و 2 هابساةفرعع :لصحاما دضااو دادضالابحلاعت أ لمفلاو داق تناكواو

 » قيساع ا ءايرلا بايساامأ 32 هليص# ىلا قوذثلاو ثاعالل دصألا داوفىا ةره<* ناب بوص:هاه دعب

 رارفلا مثممطلا مث هامل بحفعذلاو ةوقلاو ةلقلاو ةركلاىف ةبترع» ةعبرا اهلانم || 6هتاذلاماإ) نونلا فذ

  بولقىف 8 ةعفرلا © ةلزنما و داملا ب>اهنا © لوالا ف.صاادرك ذبامىل+ لهطامث || دصقب نك ركذام ىا
 6# هناذلاما اهكرتىفمذا| ةالصلا ناكرال دعي نك « هنوءذالو هن و> دع ىب> سانلا دهزلاب روسنا هن دايعب

 ىرنكوندرماةّركو حالصلابراهتشا هتدابعب دصق نك هاللا سفهذذلتلجال ندب رملاةركوداشرالاو

 ىلاوظءااب# هبلسوتالوا وه لسكلاىلا هنوبسن. الثل مهتفاوف هللانودبعي ةعاجب || ىدب ىذلاكو ل

 ءاضقلا وم ليثل عروت نك قبسام ىلع تاءاطلاو تاحابملاوتامركلا ن٠ #هريغ وأ نود_ج«“ ةعاجج

 ايف عمطااوب ىتاثلا «و ركبو ةعيدولاذخأيف عدوبوا ىاتيلالاوءاو فاقوالاو || توةدصت وأ نوهودي
 مهادلا وح هلسانلا ءاطعال أرق و ركذ نك لاوءالا ود نه © سانلا ىدناق 1 0 مهقناوي

 آ0013 الا ذل ةالصااناكرا لدعينك « مذلا لان« رارقلا » ثادثلا يو يه || قت دو كلش "ىلا بسن
 ءايرب سيلا زئاحسانلا مذ ملأت الئابنذلا ل رنا قبسدق ل يق ناف *ةيشاللا ىف فنصملا 2 ىل دا اا

 ندلاىف ءايرلانم نوكي الفاهليلدالو ةدابعب سياروك ذملا كّريلا انلق *قيبطتلا فيكف 0-3 3 نا
 12 0 4 "يي لا د تالا تضل راك

 . 5 أ اول ذأ

 ةدابعف ىلاعت هللا فو ناك نااماو ءايرلا ىنةحت ةداعلا لد راص ةينلاهذم كربلا ناف , 0 0
 0 مادو هيدابعب ىنار
 كلا| دففلا رهىملا# امو دعاطودلصتم الثالت ءابفامهرتل نك ناو "| ١

 ٍ نم 0 ٍ 0 عانتمءالاو عرولاوىوقتلا

 ىهتنا قالطالا ىلع ةيصعم هريغلاهلمدف ىلاعتدللا نييعش ةئيعماهناف ةعاطلالءف فالح [| -
 2 2 دع 1 - فرعيل تابعشلا كك نم

 ٍ (ؤحال) اهريغو اهدصخحو ذخأيف عئادولا عدوبوا ماسالا لاموا فاقوالاوا ءاضقلا ىلويف ةنامالاب

 اًارقب نك هريغو لاملانم 6 سانلا ىدياىفايف عمطلا) ىناثلا (و) ثلاثلا ثححأا ىف فنصملا اهرك ذ ىتلا ةلثمالانم

 سيل اح:سانلا مدي ملأت الثا بنذلا كر ثنا قبسدق لق ناف * مهمذ نم افوخ اهناكراليدعتب سانلا دنع ةالصلا ىلصي نك

 04 و نيدلاىف ءايرلان 3 : ا قى هيد لعف فالع ه3 اا *ءدلا ءانررل ا َْن , راق اهليادالو ةدادعل د ر كمل كرلاانأق + طل كف ءاي

 | ءايرلا ققحيف ةدابعلا ليلد راص ةينلامذهب كربلا ناذ فئاخعرو هناباماهنا بنذلا كرتو مذلا لأن ع ارارف تاماطلا



 د_صقااؤه نيعملاف حابمو ةداطو ةيصعم ةثالث كرتلاف حابف اههريغل ناكناو ةدابعف ىلاعت هللاف وح ناك نا اماق

 ةيشالا ىف[كقالطالا ىلع ءاير وةيصعم ىلاعت هللا ريغل اهلعحف ىلاعت هللا نييعت ةنيعم اهناف ةعاطلال مف فالح كراثلا نم

 ءادتتا لجال ,ىصخذلا لصي نك للا ةليضفب فاصتالا راهظاب (لهطا) ءابرلابابسانم عبارلا (و)هللادحر فئصلل

 حابصملا ف ؟ىهاودلالئاوغلا هتاكاهمىا (هللاوغاماو) ةيشاطلا ىف هتسىف اهلعفالب ءادتقالل باوثال وصح وريغلا

 ثصمملاىف ماك ايوا ناكنا هرجا صقنو الاف وا ايواسموا اضخم ناكنا لمعلا لاطباو مملالا باذعلا قاقعتساف

 اهنم ركذدقو طبضن. داكيالام رابخالاو تايآلانم هيف دروو 01١# اح ءايرلا مرت ىلع مجادقو +سماحلا

 تنذلا كلاب مدع ع ةداسعلا لد عرو هنا ماهيال تنذلا هلا نوكا نا قحال

 هلوقف اهايادن وكينا والخال اضيادهنال ءافخ لحم سانلا مذ, الثا

 ءارلا ةقيقحم «# ل-هجلا و عبارلا ه6 و هه هانبم هلا رهاظلا ذا اضيا هلثم حابف

 ريغلا ءادتقا لجال ىهضلا ىلصي نك ءاي رالال صالخالا هلعشامنا ناغيف صالخالاو

 مملالا باذعاا قاقك اف « هلئاوغاماو ف هتيب ىفاهلعفالب هنءادتقالاباوث لوصحو

 راشا هيلو نضاك ان واغم نا هرجنا صقنو: الا وا ايواسموا اضخم نأ لتعلا لابو

 بلطيوا هناربناب *# ادحاهبر ةدابعب كرسثدالو ىلاعت هللالاق دقن 8 هلوقباضيا

 دوعسمنبا نعل ىلءيونا * ىلعي ج رخو إل هن ر ريغ هتدابعي كرمشم ىتارملاف امارجادهنم

 مالسلاو ةالصلا هيلع ل ون نأ فنصملا بصنل ىل والا# مالسلا هيلع هنا هنع ىلاعت هللا ىضر

 2 ناكرالا لي دعت 3 ةالضلا نسحا نم لاق 3 سو هيلع ىلا عتهللا ىلص هناوا

 اهؤادان وكيناب هسفنب :6 والخ نيحاهءاساو سانلا هارب ثيح 8 بادآآلا وتابصتسملا

 [(ه ريغأ ناكناو

 نود.رسلاىف اهؤاداو تداتلاو عشضلاو ناكرالا مامتاو مايقلا ل وطوب "الملا ف

 ىاا#« ىلاعتو كرات هب راهب ناه:ءاةناهتسا ف ةلعفلا وا ةاصا 6# كالتف » دضعب وا كلذ

 نم اذهو ىبرعلانءالاقورفك هب ةناهتسالادصتناف هبنيهتسملا لعفهبشي لعفلا كلذ

 ىلومالاق «رضح## ءؤاودو اهل ىوادتلا بجي ىتلا ةيسفلا ضارمالا بعصا

 ىلاعت هللا نه العفو الو سلاف ه- ظعت '” بحام ةناهتسانا - دعا د

 ةيلج رفك لوالاف الوا ةينلا عماما كلذ ودكو لودسرلاو كلك لاش

 4 كيهانو بايلال واىف

 هللا لاق دقن ) بابل اذهىف

 ءاؤإ وج ربناكن 1 (ىلاعت

 اهلا_صالع لمعتلف هير

 هبر ةدابعب كرشيالو )
 كر هما قارا 4( ادا

 ىدلاَس

 0 اهأمهرظن بدا

 انلا ٠ نه هر ريغأ

 زومرلاىلعبوا(جرخاو)

 نبا نعل( ىلع )هلوقب هل
 هنع ىلا عت هللا ىذ رد وهسم

 نم لاق مالسلا هيلع هنا

 اهبءاح و» ةالصلا نسحا

 نسال ةعماح 0

 تادآلاو تابحسلاو
 )َ ثرح 2( تايجاولا و

 رظنلا ئىدابىف كردن ثري ةليلج تناك نا ىناثلاو ةيفخ وا ةنادهتسالا تناك

 الشم تاروذاقلاف فصحملا ءاقااك اضيا رفكعف لمأنلا ىلا جات الو

 ميظع سها هاكلو رفكي سيلف لمأتلا "ىلا _جادتحم نإبديفظن او ةناهتسالا هيل

 ه«دبانيدو# نع لدح ندجلا دح © لبقلا اذهنم ثيدملاىف ةناهتسالاو

 1 و هيلع ىلاعت هللا ىبص هلال ورنا هنءىلاعت هللا ىط ره ةدح وملارسدكو ماللا مب

 رهشاىف مضل | ىلع ءانيلاب

 ناكمىف ىا سشعلا اهئاغا

 ( اهءاساو سانلاءارب )

 ( وا < ني> )رك ذامدضب

 ةناهتسا) هام (كلتف) منع

 بحيام ةناهتسانا نا لعا + اريقح انيه هدعف ةاءارااو ةءرملاىف دابعلا ةلزئءنود هلزت اذا (ىلاعتو ك رابتر اهبناهسسا

 تناك ةيلج رفك لوالاف الوا ةينلا عماما كلذ وو لوسرلاو كالااو نآرقلاو ىلاعت هللان« العفوا الوق روظعت
 فجعل ءاقلأك اضيا رفكف لمأتلا ىلا جات#«الو رظنالا ىداب ىف كرد, ثي ةيلج تناك نا ىلاالاو ديفا

 ةنامتسالاو مظع مما هنكلو رفكب سياف لءأتلا ىلا جاتحمي ناب ةيفغ تناكناو ةناهتسالا ةينالب الثم تاروذاقلاىف

 دو# نء ) (دح) هلوش هلزوءرملا دجا جرخاو + هداز هجاوملل ةيكاطلاىفاك ليبقلا اذهنه ثيدحلا اذهىف

 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللاىضر) ةدضانوكسسو ةدحوملا سكو ماللا تب ( ديبانإ



 ! ردتف رذعاو رهشا لثملوءفلل نام لبق نم انه ليضفتلا لعفا نا (رذصال: كرسشلا مكيلع فاخاام فوحلا نا لاق

 "ناسنالل ةيعاد ةبلغل 6 ءايرلا )مالسلا هيلع (لاق هللالوسرانإ هنم كفوخ ائيلع دتثلا(رغصالا كرشلاامو اولاق)

 ثيدحخلاىفو هيف بيرال موبىف اهبدسإ وااهلدب ىا ( مهلامعاب سانلاىزج اذا لجو نعهللا لون ) نو رئادودع دمالا

 ىلا) نيئارلل باطخ(اوبهذا) مسمحرسشف ىوونلالا مك دودمموهو مهضعب هعنمو هللاىلع لوشن قالطا زاوج

 لابقا بلطا(ايندلاف) 251 ]9- اعلاف ذح ىلع ةعاطلا لمعي مهنوارثىا (نؤا رماك نيذلا

 له اورظناف ١ ءازجلا

 © ءازج مهدنع نود

 مهن اوزذف مك

 فوغخاءاقبلاىبا نع # ,كيلع فاخاام## رذعاو رهثاك لوعفلل ىنبم فوخانالاق

 نعو هفاحلا 'ئث فوخانا هريدقت فوذحم دلاعلاو ةفو صوم ةركنامونارمسا

 000000701 ةنردل ا ءايثألا ىصقتسلا !ذاذنا ىلع لدسلام ىلا ل فا قانا بطلا 0 0 1
 ع 5 2 7-0 4 بن

 كرشثلاوه فوخا دجو:ل 'ىث دعب ايش ةفوخلاءايشالا ىصقتسا اذادناىلع لديلو 00 ا 1 0

 لاؤسلا دج وىلاةراشااماءادنلا اذه هللا ل وسراي رغصالا كرسثلا امواولاق رغدالا 7 0
 8 0 00 2 00 كد ىو هك علا ديرب
 قافشتماللوا ذذلتلادر4وارومالا هذه ل هنعل اس ةلاسرلا هناش نهنال باومللاو ديالو ايئدلا هلع ع دارا

 هلانلع #4 ةر>ح هلا باوث

 ان دلا ىف هانيطعا ىتعي +اهف

 نا * ديرب نأ *« اندلا

 * مح هلانلعج مث «كالهن

 ةرحاساف هلانبج وا ىتعي

 اهلخدن ىنعب « اماصي *

 هسفن مدي ىفعل عام ومذم *

 *ارو>دم + هريغهمذلو

 نك | دعيم ادورطم ىعل

 جرخاو *ىلاعت هللادجار

 كلر را اندلا أ نا

 (ةلبج نع )(ايند )هلوشب
 ةدسحولا و ميللا مت
 ىلاعتهللا ىذ ر ىصصلا)

 ودك و هنا حفب (هنع

 ةاَتلاصُط وىلو الا ةلمهملا

 ىنلاا نع )ةدح وماهدعب

 فوخانا رخآ ثيدح ىناك «ءايرلالاق# لئءام نوعتم ىلع ةبانعلا لامكلوا

 لوقا تسل ىتااماهن لاق كدعب نه كتما كرسشنا ليقهللاب كارسثالا ىتءاىلع فاحلاام

 نسما لّئسو *«ةيفخ ةوهشوىلاعتهللاريغل الاعا نكلو اننوالوارقالو اسعش نودبعت

 كرمشبالو اهلا ال علمعيلف هرر ءاقلوج رب ناكنف أر قئاما منلاق كرشوها ءايرلا نع

 نموُكولمم هاوههكلمب ىذلا وكلام وهفهسفن ثالعىذلا دينملا نعو+ادحا هب رةدابعب

 ةمايقلاموب #لجونعهللال وقبل هسفنو هاوهدبءيامتاف هبرهبلق ىلع بلاغلا نكيمل
 اوبهذاؤ# هلامعا ةلباقءىفءا زا ادحا لك ىطعا ىا 4 مولابعاب سانلا ىزجاذاوإ# نيئارملل

 هيفليق مكلامال «ءازج مهدنع نودحت لهاورظناف ايندلاىف نؤا رتمتتك نيذلا ىلا

 نمؤملا ةعاطل طوبحال هناىلع هفام مال ءايرلب حلاصلا لمعلاباوث طوب<مالعا

 لقالا طب مشاهىبا لوقدرذ عاجالاكاذىف ىعدادقو هتعاطب هتيصءملالو هتيصعع

 ةلبج صه ايندلا ىبا نبا ه«ايند## مدقتدقو ٌركالاىف هلثمطوقس عمامهنم رثك الاب
 ىنارملانا لاقدنا مسوديلع ىلاعت هللاىلص ىنلانع هنعىلاعت هللاىضر ىصخا

 «6 ردافاي#ق سافىا «« رجافايةمايقلا موبي نجح رلا لبق نم لوعفملا ءانبلا ىلع ه«ىدان

 وهىذلا هرعىف «# رسساخايو# معنلا راس عع رفاك ايدو دهعلا ضقن وه ردغلا نم

 لطب ىا «#كرجاطبحو وه عاض وكنع باغىا «كلعءلضو# هتعاضبلام سأر

 ةاتانارشالاىفو ايدلاىف ه هل لمعت تنكنم كرجاذدف بهذا كال عباوث

 ضرالات المدق هللق مهن ىلا ىلاعت هللا جواف اباتكنيتسو ةئامثالث فنص اهكح نإ

 عضاوتو ةماعلا طلاخو كرثو مدن أ يشهنم لبقاالو تالذنم ىثب ىندرتمواقافن
 ْ ل9752 77 تطل لاقهن سو هيلع هللا ىلص

 ' «جواف) روجفلانء (رجافاي) ةعبرالافاصوالاهذهب (ةمايقلاءون) ل وءفلل ءانباب(ىدانب) امئدلاىف(قارملانا

  ىنعم (رفاكاي) ةعيدخو ةليح هلعن وكل دهعلا ضعكن ىنعم ردغلا نم ( ردافابإ ارو هلع 50 ىنعمب رخل نم

 أ ىا لص رايدلا ةايملاىف هيعس لض ثيح لمعلا باوثدقاف ىنءعي ( رساخلابإ) لطابلا راهظاوقاحاو عنلاز م ] منار 3

 !(كر -| دز ةبهذا) ءايرلا ال واتا ع باوثىا (كرجا) لطبوىا (ظبحو) هترغ لوصح م دعاك نع (كالع) باغ

 لامالا ءازدح ا ةمايقلا موب رك ذاع ءادزااناكو ىلاعت هلل هلمعفالاو هلاظح الم ىا (هللممت 1 ؟نغ) كال عىلع



 اذاىت> ةنلاىلا سانب ةمايقلامون سهؤد سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوس رلاق لاقدلا ىلاطلا متاح ن ىدع نو +

 اهنع مه وف ردا نااودون اهلهالارف هللادعاام ىلاو اهراهئاو اهروصق ىلا اورظنو اهكاور اوعثدساو اهنم اوند

 انتيراام انيرتنا لبق رانلا انتلخداولا:راي نولوقيفاهلثم نولوالاعجرام ةرسحىف نوعجريف لاق اهبف مهلبيصنال

 قولت ملو سانلا ملللجا ىواهت ملو نضاكلا ع مكب ولق نم ن ومظعنام فالح ساثلا نوار نيدبحم مهوقيقل سانلا

 مكشيزا مويلاف مكباوث كوطعاو كوحدف ىنوت رام سانلا كح دمي نا هك ؟ ]قه متدراىنوك تم و سانا متكرتو

 ن.دباعلا جاهنم ىف لاق *ىوانما ىف ىاض رت قفاودق نالاهللق هيلا ىلاعت هللا جوأف

 ةكئاللا سؤر ىلع موالا ىهورسسلا ةصضف نإ_:صضفو ناتييصمءايرلا رطخ نم

 قدر ملهناف ني“ ىلا هودر هللا ل وةيف نبهمتم ديعلا لما دعصت ةكتاللانا ىورامل

 ىورامل داوثالا سؤرىلع ةءايقلاموءىهو ةينالعلاة ضف و دبعلا و لمعلا مذفيف هب

 رجافاي رفاكاي ءاعما ةعبراب ىداني ةمايقلامون ىثارملانا رسودهيلع هللا ىلص ىنلا نع

 هل لمعت تنك نع رعالا نسل ناإا قالحالف كرحا لطب و > كيل ل ل

 نءمكرجا اوذخاوموق سانلا نودبعباوناك نيذلا نيادانم ىدانب هنا ىورو *عداخماب

 هلا ىورامل ةنطات وف اههادحاف ناتييصملااماوءىث هطلاخ الع لبقاالىناف هلوتاع

 لوخد ةياثلاو ءارمو ليي لكىلع مارحاناتلاق هنللا نا لاقماليملاو ةالصلا هيلع

 هللا لبس ىف لئاق لجر ونارقلا مه دقلجر ةمايقلاءون ىعدبنه لوانا ىورالرانلا

 ىلب لوقيف ىلوسرىلع تلزئاام كلخاملا ”*ىراقالىلاعت هللالوةيف لاملاريثك لجرو

 :تبذك ىلاعت هللالوةيف راهنلاو ليالاءان ! هه, تق برايل وةيف تلعايف تلعام لوقبف

 ىقؤيو ”ىراق نالفلا_ةينا تدرا لبىلاعت هللالوةيو تبذك ةكئالملا لوقتو

 دن ةباعكلا نم هب ىعسملا لق «هلاصضلا نول رازملا يزل ثيدملالاملا بحاصب
 ىلاعت هللاىلص هللال وسر لاق لاق هناهنء هللاىذر# هزيم فنصلا ىلع مزاللاف

 ماهلاب هن ىلاعت هللاءربخااموهو ىسدة ثيدح لو. ىلاعتو كرابت هلللانا سس وديلع

 ىوبنلاثيدحلا و ىلاعت هيلادنسيهنا ىلع نكل ىنلا نم هظفلو ىللاعتهللا نم هانمف. مانموا

 هيفدن_سبال نكأ جون ىجوالا وهنا ىوهلا نع قطنيالهنال ىلاعتدللا نم هانعماضيا

 نادي ثيدااقلطمو نآرقلاف هسفن ددء نم هن اكمالسلا هلع هدرونلب ىلاعتهلا
 هللا ن٠لوالاىف ظفالاذا واتمريغىناثلاو ولتمىجو لوالاناالا هللا نمايحو امهنوكىف

 لف رك الاىف ىناثلانود لوالاىف ىنعللاب لقنلا زو الليق اذا وىتاثاا نودز#مو

 لم ىلاىل ةجاجال هنابرسسف «#كبرسش ريخانا نآرقلا دعب مولعلا لضفا ثيدحلا

 ته رحام عم باذعلا ملا

 ناقرفلاةروسلواىف نآرقلا

 نك اواعامىلا انمدقو 0

 ا وا عام ىلا ان دع ىعي *لم

 هللا ه>و ريغل لع نك

 نإ أن دصق لاهو ىلاعت

 دحن مو لع نم اواعام

 + اروثنم ءايه هانلعطل +

 لاقو هددهذخاالو هوو

 هنع ىلاءت هللاىذر ىلع

 ارث ذل ن وكلا نقلا

 ةوكلاىف سعشا ءاعشىف

 تلا ا رست ذك
 هب هيش ةؤص ىضاقلا لاق

 هنراقح ق طرملا مهل

 ريسفن قو هعقن مدعو

 نكع ال ثيدح هانلطبا ريبكلا

 ىذلا ءابهلاك هب عافتنالا
 ىهننا هياع ضيقا نكمال

 اقدمه ةباعكأا نم. ىعسملا ةلمهلا ديدشتو ةمعملا تب (كاصخلا نع) (ز) هلوشب هلزوم رملا رازبلا جرخاو ءامهءالك
 ىا (كرابت هللا نايس و هياع ىلا عن هللا ىص هللا ل وس ر لاق لاق هنا هنع ىل اتهللا ىض رر)» زي ف فنصملا ىله ناكف بهذا دي رضلاىف
 هللاربخاام وهوىمدق ثيدح اذهناربخ (لوقب) ايونعماواع (ىلاعتو) هلضنتدئو مادوءريخ ديازتو مظاعتىا

 لز:ءهظفل نالديلع لضفم نآرقلاف هسفنةرابعب ىئعملا كلذ نع مالسلا هيلعهريخاف ماذملاب واماهلاب ماللا هيلع هيدنيلاعت

 سائلا هلعو هظفحاف كيلع لئاربج ءأرقو كيلع نآرقلاانلزنا اذاىنءبهن رق عبئاف هانأرق اذافىلاعت هللالاقاو اضن
 لبقاالو هللمعلا اذهعداو ىريغ هيف كرتشي لع ىلاىلذجاحال كيرعشلا ىنغاىا (كيرسشريخانا) كالملانبا هرك ذ



 مك اانا ىنعيقراثملا حسشىف كالا نناركذو + هداز هجاوخ ةيثاح ىفاك ةمايقلامونءازج '”ىزجاالو هبحاص نم

 لمعلاَن 2| هع

 نم ىلع ةدايزال نوكي نا

 ريق ىنعي هيلا فيضا

 كالذو ءا | ءاكستلا

 ال مهأ تدل دق م ال ال 1 دق 4

 جايتحالاو تاقوالا ضءب ىف

 واهضعب ىف نءت:سم ىلاعت هللا
 ىلا تاقوالا عي ىف هنع

 | 57 03 0 انه
 ه١ ه
 ل رد

 1 هلع نءام ما ىف ىا( ىجع»

 هدصق عم هلئال (اكب رمش
 ىكيرشا وهف )ىندابعءادا

 | ورضا ساستلا اهنا
 اف رظنلا ند 0 كلاعا

 0 اهلبق. الام كار

 0 كر هللا ناف

 ْْن ٠ ز]ىضربالىا علبه

 الار هال © لاعألا

 مج نع ©( هل صلخام
 ءادنلا ةلج و تئاوذلا

 اهنوكل ةلقحا_هدعنامو

 ىل اعت هللا نع ىك#لا ةلج- نم

 تافتلا مالكلاىف نوكيف

 راعكالا ل-# راهظاو

 ةقيلطا لوقوحت ميظءتلل

 لدي اذكب ىعأي ةقيلقلا
 ع انا هلوق

 ىهتنا ىلاعت هنع ىكحلا

 تافتلاذاؤ اهليقام دنع

 رهظا لوالاو راهظاالو

 ل

 6 رالوهللاذها واو ةئالو)

 نين لعفلا ف نوكرشتت

 : مج رلا ق> وى اعتدلل ةيدويعلا

 عاطأا ىا (اهنافإ كالذ ةعص نع عراشلا ىهنف كندب و ين ىت جلا ةبارقالو هللا ءاض رل يل اذه ءاطعالا دنع نواوش كان رقا

 هنان )نو. طاخا اهيا( م كهوجواوهللاذهاواوةنالو ل هلاصلا> ناكامالا لب الذا6 ”ىثاهف هلل سيلو ) طقف( مح رال) ثاذك

 هيلافاضأا ىف نوكيناريغن "مه هّهلط 1| ةدايزالا 7١ ليضفت )| لعفا وىريغل 2 هفىذلا

 ارقتاسم ه2 ١ ؛ ز- ريخ ذئمو هن ط|تاهحا ىلاع :هلوةق وك فا ا

 | #1 ىعم كرشانف# ةدايزلا قلطا لعفاو ءازج هيزجاالو هعداف ريغلا ةكسشدف

| 

 اااطغ ىث 5

 | وحب وراثلا باهحصا رقت دمى ةيريخال هنا عم

 ناف + هيلا جبايتحامدعو هنع ىانغل * ىكرثاوهفإ# ىل «اكرثإل املعىف

 ررق دقو ايولفم و[ ايواسمو ا اباانوا اضخم اقلطم تاوثلا مدع هرهاسظ لبق
 ا مساق ىأ ميسق ريخانا لوش ىلاعت هللانا ثيدح هديؤيو بولغلاىف باوثلا فنصما

 | هريثكو هليلق هلعناف لاعالا نم لع ىا أيشىب كرشا نه لوعفلل ءانبلابىف كلرسشا نا

 | ىف ىساحلاك ماللادبع نبا هب كمت عن الق ؛هنع

 | اءردّشب باوثلا ىف ىزارلا مامالاو ىلازغلا نكل اضنا بولغملاف باوثلا مدع

 | نع باوجلاو هلركملاف امثدحا

 ١ ىوانملافاذك رخ البلك ط#4هدنعو ئواستاا ىلع لو# كرمشلا ظفانا ثيدحلا

 | 0000 مصل اذهنع ىبأي هريثكو هليلق هلوةنا ال نكل

 | هلمع عادالب لي وأت تااغلا سفن ىلع ريثكلا لج-و بلاغلا ىلا ةيسنااب لبلق هناف
 || هللابحال كريشملا لعدتلا بحي الاكو ءاطع نبانع ىوانملا لاق مث +لهعلا سفن ىلع

 | كزتشملا لمتلاةءريغ هتبىفنوكينا هركي برلاو برلاتد» باقلانال كزيشملا باقلا

 | هفطضق ءامسلا ندرخ امناكف هللابكرسشي نمو هيلع لبشال كريشملا بلقلاو هلبشال
 هاف مهدانبا مدق صاو للا لبق ىلازغلا لاق «قيحم ناكمىف حيررلاهب ىوهتوا ريطلا

 ]| نافاخا هتقلاذا لاقفكلذ اوركتساف هباقل نمىلا بحا ادرام اناطيْشَلا ناللاق

 | نيفراعلا ضعب مامالا ىَحُش قلو ىلازغلا لق هنم عنتما اناطيش تيقلاذاف هلزيزلا

 تدسلجام فراعلالاقف اذهنم يجرااسلحم تسلج ىبنظااممامالالاقف اياءارك اذتف

 21 اف لطف كمولع ندحا ىل ادمعت تسلا اذه ىملحت نم فوخا هلاثا اسلح
 ظ ' ةيودا نمو ضعبلاق هيلعىمغا ىتح الم مامالا لبق ءايرلا عقو دقف كلذك, اناو

 ||| ىلعالو هل هللا هضّس ملام هعفن ىلع نوردقبال مهاك قلما نا ىف ركفتلا ءايرلا

 ا! هيلع هلوقم نم # اوصلخا سانلا اهيا اي و هل ىلاعت هللا ردش ملام هرض

 | اهولعجا 3 مكلاعا © ىلاعت هللالوقم وا هسفن دنع نماما مالسلاو ةالصلا

 لأ لامعالا نه لبشنال ىلاعتو كرات هللانافإ# ىلاعت هلاك, شاهيف اولعحتالو هلذصلاخ

 || « مج راوهللاذه اواوقتالو 8 ريغلا ةكراشم ةبجوملا ضارغالا نم «هلصلخأمالا
 ا . يبغلا ةكراشلل هنع 0 مح رالو هلل هللاذه حيذلا دنع نواو تت ملا ا ىلع اذه

 حرا اهناف 9 نالف ةبارقلو ىلاعت اضل ىث هلا ءاطعأ دنع برعلا ةداعل قو

 0 © ىش اهيف هلل سياو ءاكرمشلا ىنغا هنوكل هاغل ىلاع#ت هل ةكرشال طقف

 | اهنفا ص واو هن اذ * اواوقنالو ط ىلاعت هل هصواخ مدعل لبشالف

 فانا ور كلمت ىذلا' ةكرشلا

 كلذ ناو ايفا انواست :نآف فضا | ىأروق

 1 دعوجو) ضعبل ًايثىطعينا اودارا اذا برعلاةداعنا ليق + ءرطاخلاب رهن



 « ثيداحالاو) ةينآرقلا (تايآلاو) الصا اهف باوثال ىنعي ('ىش اهف هلل سيلو ]ل ثالذب نيئارملاىا ( ركهوج
 هلأ ىدؤب هنال «انهه اهركذىلا) انلجايتحاال ىا هج احال) 5 1 «ادج ةريثك ءايرلا مذىف) ةيوذنل

 ( ل علا ليز ثالذ نم لقاب هبنتي هبذتملاف 6لئاعلا لل ةياقك ل كلذ تيدا داو كا كل اهفو) ليوطتلا
 تلا همكاس دنع ةرو_ كلا ععقلاو نسا نيب اهبزيع سي ؟١هزلفس ةيزيغةلآ باتكلالواىف ركذاكوتإ

 همذىلا ىا(هلا ىدنه) سانلا ءاثر هلام قفنن ىذلاك وحن ةين ارقنا «تايآآلاو 7 اهيفهلل سياو كهوجول
 ه6 را لعاأ روبوه كتاوا ركمو تاتيسل|نو ركع ن دلاو سانلا ن1 2 لمه اتىا (تافتلا ليله ) 0

 ه# ثيداحالاو 9 بيصن ن* ةرخآآلاىف هلامواهنم هتؤئايثدلا ث رح ١ رناكن م ودها كرديدق لقعلانال كفو 1 1 ١
 « ار مح ٠ 9 : ل .

 دورو لل ةءايشالا ضعب ع هللا ىبص لاق و كسشلاءايرلا ىندا نا ءايرلا نم ةرذ لقدم هيف الع ىلاعت هللا لبن ال ون ةيوبتلا

 7 ٌْ لم ع ثلا

 ةيةتلسا به دم ىلع مرشلا| | ب اب اعل دل لعن نا لاق دال مف لجر لأسنيح مو هيلع ىلاعت
 هلم# ىتدرب مل اذه نا ةكتاللل لوس ىلاعت 00 ليوط ثيدح فو شالا اعآزإ ىرءشالا ن ودكالذك ءايرلاو

 ةفاؤمةلاسرلا ود. عفاشلاو . : :
 لاقهللا ل وسراب وحامو اولاق نزلا تح ار هللاب اوذيءتسا لاقو ني» ىف هواعجاف

 ىفاك ةرفنلا بهذم ىلع ىريغديف كلرشاوالع لعنمىلاعت هللا لوب لاقو نيئارملا ءارقال دعا منهج فداو ٍ ًَ 2 0 لم 2 . - 5 - - <-". . .٠
 هماق وءهدازدحا وخذي 2 1 5

 ءايرلا تعمذار) ل وصلا ىف

 ىلاعت هللا ةدايع ل_ءح

 ترقتلا ودم - اذ

 منهج مهبرعست قلخ لوا كاوا ةريره ابا ليوط ثيدح رخا قو هلك هلوهف

 ءايرلال هاند نوعرضت ىا نوهااهاهاو رانلانا رسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنعو

 ىف ىلازغلا لاقمت اهب 00 ىتلا رانلا رحنم لاق رانلا يعن فيك هللا]وسراب لبق

 ّ ءابرلا مذ ىف # ةيادهلاىلو هللاو راصبالا ىلوال غالب عاضفلا هذه ىفو جاهنملا |[

 ايتمترالالجااهئاداب(دبلا | يسوي ..ءاسالاو تاآلا نسا داضو انهضاعرت د لا 0
 هلوة لعج ىلوءفمىناثو # لقعلا لبي ردقلا اذه هيف كي فراعلاف قياامىلع ليلد ىتلا اهثذا ©لقاعلا 5

 للالام طا مهولا تاو نع ليلا, الا
 نم هلايار امم ( امه ريغ كيللاو نيب مالا نال #« تافتلا ليلَس 8 هصقو هّتادرىلا # هيلا ىدتهي »نا

 ا لا 0 عرششلادورولبق 000 3 كرديدق لقعلانال ىثحلالاق حذاو

 0 ل مكملا ىف مالكلاو ه.كحز وحال نكل هكاردازاسنا
 8 ىجادعلا 5 لءج ءايرلا ىنعمذا 8 ةيعرسشلا ةلدالانم ردقلا اذهب ىدتيم لقعلا فنصملا داملب

 ايش كلعأل نا هجوتو مهظعتلا ريغ 46 اههريغىلا ةليسو هيلا برقتلاو هيظعتا ةعوضوملا ىلهت هللاةدابع

 نم (عورشملا سكعو) « عوضوملا باق 8# لءااذهيىف ىا# هيفو 8 ةيويندلارومالا نهد ىعار بام برقتلاو

 0 0 دقو ىلاهت هللاوه لمعلاهل عرشام نال « عورستملا نسكع وو ىلاعت هريغىلا هبلق هنال
 عمال مدر ا هلي دصقنط ازال ىا .«هلا سانلا العاب نييبلتو طىلاجت هيل ب
 لان وا اطمن ةداسلا م اه ةدابعلاب دصقلا ىا ميلا ةبرقلاو ىلاعت هللا يظعت

 ع 3 0 « ببحاا و8 سانلا ىلا 6 هلابرقتلا ابو ىئاراا «يدصقبل ب 9: 10
 نال وكر #ءو رسم و» ضغبلا شا هوضغبإ# ءوتقا لل سانلا ىا# هنيئا واع وافرها»
 هدصّش ىإ أ« ه لاعىلاعت هللاوؤ# هوضغبا هنالخ روظاذاف ىلاعتهلاسيطم هن وكادل بح

 دصقلا وهام (هيلاةبرقلاو

 ا هناعم ) ةلاصا هيلا

 سلا كعب قد( كتلك
 رثلا نسبلا لدا مها ببصلا و ) هيلع اولبقيل ( مهنا برقتلا اهبدصقب لب ) لاقاك هدصت امنا عقا ولاىف ىا

 ا داقتعال هويحا امنا هنال ( هورعمو ) مجتث عا نع ضغبلادشاتقملا (هونقا) دبعاهاىناا( هنين اوذع واف
 'ىث هيلع قم الذا هدصقب ىا 6 هب ملام ىلاعت هللاو ) هوضغبا هنايصع مهافشكنا اذاف ىلاعت هلل عيطو



 ١| هللاةدابع لعج ىؤىا (هيفو) ىلاعتهلل عادملا هبش ن٠ ةقامل سائلا نةىا (ىلواؤددشلا ضغبلاب ىا (تقاابوهذ)

 "ءاصتعالا ىا(ذايعلاو) رع ناكلالاو اهدصقب مهناالا ( ىلاعت هللابةن اهتسا ) ىلا عوذوملا بلق ىفو ةل.سو ىلاعت

 ةرود) ناوهلاو نهولانم »ع ءانرلاىفاملفاو ) نا هيلا ىدؤتال (اهنم ىلاعت هللاب 2( ماسصهتعالا نيعلا مسكي

  هدضقاع ( ىلاعتشاريغل) ةروص ىلع فطع عفرلاب )َ ةدايعو 7( هريغل دصاق هناو هالوا هع ضام هلأ 4 سدت

 اهنمدرذ لكلامتشال( هلك ) ءابرلاىا هك ؟ هه (مرح اذلف) هل (ميركلا ىف فاك ) لقالا ىا (اذهف) ثاذب

  عوضولملا هبلقل تقللاب قيليذا هريغن« 4 ىلوا 8 ديدشلا ضغبلا «تقلاب وهفإ#
 توافتناو]) رك ذامىلع

 عج كنس ركاذ ( ءداحا

 ناجعات راح وهو رثكتلا

 هئينأتو عملا ىتهع هلا
 عاجلا ىنعمعا رابتعا جرا

 ىبارعال اننا نع( ةظلغىف)

 «عرصتلا ) ءافلا ثيلتتي
 بسك (ه:ذخو ل هوق ىا

 ءارلا ةلباغق) اهبايساةوق

 بالا تاذعلا قاقحما

 ةلودقمل ردصأ ا ةفاضأ

 اناس زعانلاف دو

 هتعداح نهمدها1ثالذو

 ىلع هسيلتو ىلاعت هلل

 لاطباو ىلاعت هللا قاخ

 نا هناوث طابحاب (لمعلا

 (ةرخا صقر ) طاغ

 طابحال سسإف فخنا

 كرش اوروبا ارا

 كدب ىذلا ( ضصالخالا

 هدام“ هننع صالخالا

 قصسمال هناب (ناعالاف)

 الو ضرالاىف ربدجالو
 هللاالا ةدابءال ءاعتلا ىف
 هجاوملن د .ثالا ىفاكىلاعت

 ىلاعت هلللاب نما نف هداز

 مزاين رفكفالاو ةناهتسا همزليىا  ىلاعتهللاب ةناهتسا هيفوإل# عورمشملا هدكعو

 قرش ناالا مازتلالابهص<نمنوداقلطم ارفك رفكلاموزل لعجن نءىلع اقلطءكاذ

 كلذ ىضتش «#اهنم ىلاعت هللابذا.علا 98 هلوق رهاظ نكل نيبلا ريغلاو نيبلا مو زالانيب

 ةدابعو © ربوزتو # سيبلت ةروص 8 ررضلا نم # ءابرلا ىفام لقاوإ# افرع
 ءافخ ررضلا لقا هنوكىف نكل ه# مرحتلا ىف فاك 8 لقالاىا «اذهف ىلاعتهللا ريغل

 « هلكم رخ# ريغال ةدابع واسيبلت هن وكل هي اذلن 9 ىلاعتءريغلةدابعلا نم ةيانج ىظعاالذا
 نادرب نكل :الصا هن. ةهج الف هتاذل 6-2 ىلاعت هريغل ةدابعلاذا هدارفا ميج

 ابق نوكي الف ةيقيقملا ةدابعلا نكت مل ناو ا.ةقح ارفك نوكيف ةيقرقملا ةدابعلا
 # هتفخ و را ةظاغىف هداحآ توافتناو 8 لمأتف هدارفا عيج ةمرح مزليالف هتاذل

 ضهفا ءايرلا ىف « لمعلا لاطباو ميلالا باذعلا قاقدت-ا ءايرلا ةلاغف 98 قبساك

 اضياهيف مالكلا تفرع دقو بولغملاف # هرجا صقنوا  ىواسملاو بلاغلاو

 فص لطيا ناو ضءبدنع فراعلاىف نوال ضل اءايرلاف نيدباعلا جاهنمىف لاق

 بهذي طيلغلاو فاعضالا فصن بهذيو كلذ هيف نوكي ضءب دنعو باوثلا

 نوكيو ةرخآلا ركذنعم فراسعلافسيا ضحلا ءايرلا ميوصلا و فاعضالا عبرب
 ريدقتالناو باوثلاىف ناصقنلاو لورقلا عفر ءابرلا ريثأتن« ناراتخلاو وهسلا عم

 «نامالف# هلأدبمو ةلأشن٠ نوكيىذلا #صالخالا بيساماوؤ# عيرو فصن هل
 مفانالو عنامالو ىطعمالو قلاخال هنا ناالل مزملاسم وهو وهالا دوبعمال هنا

 فقوتو # نمؤااىلع صالخالا بوجوب لعلاىا « هبوجوو © وهالاراضالو

 هلصالخالا بجوا هناوهريغ ةدابعا قص#“ال هنا ع اذا هناف « هيلع لعلكلوبق

 هتارمث # هدئاوف اماو 8 صالخالاىلع هلاثعابناكصالخا ريغب الع لبشال هناو

 عاونا عيمج # هللا اودبعللالا اورماامو ىلاعت هللا لاقدقف 8غ ةيورخالا هحئاتنو

 ناب ىلاعتهريغ اهيف هءنوكرشيال # نيدلاهل نيصلخت ه8 عرشلاىف ةنيملا تاذابعلا

 # الأ 8ندلا هلاصاخم هللادبعاف ىلاعت هللالاقو اكرتو العفىلاعت هلدايقنالا صحم

 ا 10و ا م ل ست يس د يس ل و سس + دس د - ص سال 2 مح يس جب ع سس يس ل ول ع حل ع حم سصع سم.

 «نان) هللالات (هيلع ) فاكلا ن٠ (ل علك لوب فةونو) صالخالابوجوىا (هيوجووز هلع صلخا

 4 وقوالص |اهيفهريغ هعمن وكرمشبال ىا(ن دلا هل زيصاخ ) هتدابع لجالالا ىا( هللا اود. الاا و معاام و ىلاعت هللا لاق دقف )

 ةضلاختا ةعاطلاب صتلا وهذ (صااحلا نيدلا) ريغالىا (هلل) حاتفتسا ةادا (الأ) نيدلا هلاصاخم هللادبعاف ىلاعت



 هنعىلاعث هللا ىىذر سن نعت (كح بح هلو شامه زوم رملا هي] ؟ ١؟ريع ك ردتسلا مكاو نابخ نءاجت رخأ

 < موزا ىلع لد. امئاو لمأتل صالخالا اوف ىلع نيت الانيتاه ةلالدناب

 ةياثلا ىف ىلاعت هلصلاخا نيدلا صاصتخاو ىلوالاف صالخالا ةفصب ةدابعلا

 هللال وسر نعهنع ىلاعت هللاىضر سنانءو كاملا # كح و نابحنبا ه# بحب

 لامفالا عبج ىف  صالخالا ىلع ايندلا قرافنم لاقهنا [سوهياع ىلاعت هللا لص

 تاذلا ديحوتل اممأوا نامزال نالاح هلكبريثالهدحو ىلاعتهلل## ةنطاب وةرهاظ

 ىت اول اهنالاك عيمجي ةيقتس« اهي ىنأ ه«ةالصلا ماقاوؤ# تافصلا ديحوتل ام«ةناثو

 فوطعملا ىلع ب<*:هيلع فوطعملا ف ديقلانال لكلاىف صالخالا ىلع # ةاكرلا

 ناكرالابوا نانملاباما ىهو ةدابعلاوه هيرومأملانالىلاعت هاضرب ةثالثلاهذه صخ

 ىلا جاتملاليقو + عونلكن» عوب دانس روك ذااف ةيلاموا ةيئداماىهو

 ةاكزلاو مو:لكىف اهرركتل ة صا انا ر "؟ ذام صيص# هجوف لما لكود قداالخالا

 ناك م دعما عم انا ْْن 5 جنح ااماف سفنلا ىلع ق ثااتاك ضل !لاملاءاهنوكل

 ا[ ةيولطما هذا6 توك عا 90 نثع ناوكيامنا فيتارا ةهارلا و راك
 مدنا براحتلا ىضتةمنا مذ هةيلكت هجو ىلع هفلكام ءاداىف مالكلا وىهلالا فيلكتتلاب

 ةيقشالا نوكعمدب وج ولواىف مح ىلا بهذي اماوءاو نينس ةاكزلا ىدؤيال صخ#

 ىضرب ىنعي # ضاردنع ىلاعتللاو 8 اندلاىا # اهقرافو# ةفعاضم افاعضاديزا

 هللاناوض رنم مظعا“ىثالفربك ١ هللانم ناوضرلاو ايدلا هتقرافمنيح ىلاعتهللا

 دحاو بنذقف مق و نأ ىغبْشال ناهربلا نع ىلا رعشلا فراعلا نعى وانملا لاق «ىلاعت

 مكئطرلا لصح لصحاذاف وفعلا هلئسيااو ىذرلا ىلاعتهللالأ سنا هرعلوطىف

 فالثخاب قلتم اذه لعل «ئهنتا_ءايسالا ةئرؤل كلا: نيطاطلانم لكشنا ىلا
 اذهلو هتنئرمودماقع قيليامدحالك ءامد نوكينا يجذب اولاق اذهلو صاختالا

 ثيدملاىفو :خعاشملاو ءالعلا رئاسلةحرلا ءامدك ةباعتلل ىضرلا ءاعد ءالعلا نسح

 ناثيدحلا اذ_هنم مزاللانا مث ىلاعت هللا ناوضرنو تحا ةناىل ها ىطعاام

 كردتسملا ىف اجلا # كح ب هنم ظعا“ىثال ىذرلاو ىضرلاوه صالخالااةَاف
 لعافلاو لوءفملل ءانبلاب # ثعب نيحلاقهنا هنعىلاعت هللاىطرلبج نذاعم نع ©

 دنع سعشأا نيم نع هنال لق ه# نِيلاىلا © هنيعتل فذح مالسلا وةالصلا هيلع
 هلاسراو ليقو ليقو مؤشلا نم ماشلان اك نْيلانمليقو ةبعكلا نيم ليقو اهعولط

 ىلع مالسلا هيلع هبكرا ليق عسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنو« ماع نْيل ىلا مالسلا هءلع

 ذاعم لاقف لاسرالانيُخ راصنالاو نيرجاهملانم ةعاجج عم لجاروهو هتلحار

 ذاعمابلاق الجارن وك !ىتحنذالا وجراف لجارتناو بكرانا ىخبد. الهلال وسراب

 مالكلا قدصو هللاىوقت كيصواو هللاليبسىف تاوطمللا هذه نوك روصتا ىلا

 ناريإلاقوقح ةلفام و ركنا نعىهنلاو فورءملابرمالاو ةنايملا ل رتو ةنامالاءاداو

 ىلو الا ىلعةرخ الا راث ا وةمايقلا نهفوملاا ومالسلاءاشفا و مالكا نبلو نآرقلابلمعلاو

 ىنلاوه

 موا يت تاكد دادي: سب ممم ا

 (قىن ؟8 ةشر )

 هللا ىلص هللالو_هرنع

 لاق هنا ضو هيلع ىلاعت

 تولالاب © ايندلا قراف نم

 نا نص داخالا لع
 نالاح ( هل كيرسثال هلو

 اميل وار ورجل نمنامزال

 ةلااقلااو تادلا دي وبل

 مقاو) ت
 سا لولا ىأ 6 الصلا

 اهتتص هيلع فقوتاا

 ةضورفلا (ةاكزلا ىف آو))

 هت

 يوهم نع قوطعملا ف

 (اهقرافإ) فوطعملا ىلع
 ( هنعهللاو ث اندلا ىا

 ©( ضار امامها مدق
 ريك ١ هللان» ناوضرو

 ملسم دنع ثيدمحلا ىفو

 ةنطلا لهال ىلاعتهللا لوك

 اف ىناوضر مكيلع لحا

 ملا بحا أيش اوطعا
 حج رخا و+لاقأكوا كالذ ن*

 هاردتتشلا»ىف كالا

 (كح) هلوش هلز وه رملا

 ى رلبج نب ذاعم نعل

 نبح لاق هنا هنع ىلاعت هللا

 مس ملام ءانيلا ( ثعب

 ىنلا وهو هب رمال هلعاف

 مسو هءلع ىلاعت هللا ىلص

 ميلقالا ( نينا ىلا ١
 ىلع هلال هنىع«فورعملا

 اهعولط دنع سعت نبع

 ةبمكلا نيم ىلع لبقو *
 فيو ود و



 ءانب لبق تالذب ىعسف هنال

 بداوأا ىف اذك ةيعكلا

 لوسرايإحابصملا نعالقن
 هيلع لاق ىنصوا هللا

 صالخا )مالا وةالصلا

 كرمشلا عاونا ن٠ (كنبد

 قافن الف ىئللاو ىلجلا

 نيقلا كيفك ) مانزإلاو
 ىلع رادملا ند (ليلقلا

 عم ودو ىلاعت هللا مظعت

 لمج لةناو صالخالا

 قا ةفاتطف ةلظاو

 دينا لاق + بهاوملا

 هيلع ىلاعت هللاد-جز

 ديعلانبب رس صالخالا
 كل. هلعلال ىلاعت هللا نيب و

 هدسفيف ناطيشالو هبتكيف

 ركذو + هليهث ىوهالو
 ةجار ىريشقلا مءاقلاوبا

 نعء هريغو هيلع ىلاعت هللا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبالا

 لئاريج تل أس لاق هنارشو
 لاقف صاللخالا نع

 صالخالا نعبر تلأس
 ىرس نهرس لاق وهام

 تيبيحا نم ىبلق هةعدوتسا

 ميشلا ىف اي ىدابع نه
 ىواضيلا ةيشاح هداز

 هلز و« رااقهيبلا جرخاو*

 نابوثنع) (قد )هلوشب
 » هنع ىلاعت هللا ىذر

 ةد>وملابو ةئاثملا حف

 هللا ىلد هللال وسر ىلوم

 لاق هنا) سو هيلعىلاعت

 بيطلا نو بيطا ثنؤم لسع «(ىبوط لوعب 6 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوس رت عع“

 هه 1

 ابذاك ماكتنم قدصتالو اقداص ملكت نم بذكتالو اذسم ممدنال ذاعماب ٍْ

 ىضراادعذاعمان ىسفتل هركاام كلءركاوىسفنلبلطاامشا|بلطا ذاعماب لداعلا مامالا

 الدع نك نيك اسملاو ءارقفلاعم سلجاو ىماتيلابرقو ءافعضلا ا وح ءاضتلعو

 نكمإول ذاعماب لاقو ىلاعتهللا قنرطىف دحا ةمال«ىلا تفتلتالو ىلاعت هللا قح

 دقو صالخالا نم ه# صلخ |لاقىنص وا هللا لو سراي #8 ةيدولا لوطا ملدعب ةاقاللا

 هدسفاعوا ايمكحوا ايقيقح ايفخوا ايلج ءكرشلا عاونا نم # كنيد قو انعم تفرع
 قئامايقوهممال الاثتما هدبعتناب ءايرلا ىعاودبن<## كتعاطوا سفنلات اوه نه

 ©« كيفكب هه ةيويندلا بئاصل ا نمةمالسالالو هراننمافوخالو هتنجىف اعيطالهتيونر

 دعب ءايب كيفكي مخ“ ىفو مالا باوج مزالاب ىوانملالاةنكل محثلا نمامىف اذكه
 عماجلا ىف نكل باتكلا اذهم-ذىف اذكه و لبلقلا لمعلا #ج هطخ ىفاهل لصا ال وءاقلا

 تلصخاذا حورلانالكلذو ةيبرعلاب قفوالوالا ول هلا ن٠ ليلقلادح رش وريغصلا

 سسفنلا اهعزانتنا ريغنم ةدابعلاب تءاقو حاوللات قطن اهرساوسفنلاتاوهث نه

 ريثكو لوبق» ليلقنبب ناتشو لمعلا لبقيف اقدص ثاذناكف حورلاالو باقلاالو

 0 ىهجوريغ هىديراامو ريثك هليلقف ىهجو هيديراام ةاروتلاىفو + دودمه

 ىلازغلا لاقو * لالا لب ةعاطلا راثكاىف عستبال نيفراعلا ضءبلاقو:لبلق

 اهآن وكي صالخالا اهنراقو سحصأاو هايرلا نمتلس ةعاطلقا هلع ىلاعت هللادجر
 نا الا اهلدِعمال َدذ آلامذه اهتاصا اذا ةعاطكاو هلةيامنالام ةمايقلانم هللا دنع

 لوبقم لعلب فيكو َهَدبلا ل عل شب ال ههج وهللا م رك ىلع لاق اك هفطلب ىلاعت هللا اهكرا دب

 دابعلا نمراصيلا ىلوارصب عقوامتا اذهلو هباوث ىه<ال لبق اذا للهتلا ىعنتلانءو

 ةركلاىفالةوفصلا ف ناثلااولاقولامالاة كب اونتعي لوهءاوقهاو صالخالا ناش ىف

 ىتاعلالهج هرظن اذهىفلكو هلعلقنءاماو ةزرخ فلان هريخ ةدحاو ةرهوجو

 دوّكلاو عوكرلاىف ه_سفن باعتاب لغتشاو بويعلا نه بولقاىفام لفغاو
 عفر عفاامو هيفبلالو زوطاددع ىنغيامو لا ىلا رظنبملو ددعلاهرغف كاسمالاو

 ىلازغلامالك انهىلا نوملاعلاالا قئاقللا هذه لقعيامو اهينابم مكن ملو فوقسلا

 ١ لمعلا ليلق ةيافك صالخالا ةدئافنا ثيدملا اذهنم رهظدنا مث ىوانملاىفاذك

 ىلاعتهللا ىلص هللا ل وسر ىلوم «# هنع ىلاعت هللا ىذر نابون نع قوهيبلا قه

 أت «ىبوطلوش م هيلع ىلاعت هللا ىلك هللال وسر تعم لاق هنا وه سود باع

 ا ىو اة باطنم ردصم فاثكلانعو * شيع برطوةحار ىاسطا

 ليق اهلبق ّروضلل اواو ءايلا اوبلقبيطلانمىلعف ىيطلا نعو +اريخو اببط تيصا

 ةئامةريسم ةنللا ىف ةرحأىبوط عماجلاثيدح ىو ءةيانكلا ىلءاريخ اوبيصا ءانعم

 قايم ةفرغو رادلكىف و ندع ةنللاىفليق اهءاكانم جر ةنللا لها بايثماع

 ةرغالو ةهك اف ىلاعت هللاقلحالو داوسلاالا اهم اهفوالاةرهزالو انول ىلاعتدللا

 قلل

 ا] فلاخنالو



 (ىدهلا)راوناىا (خئاصم كئاوا نيصلخخلل) سماك ربدتف ءاعدلاو رابخالا لحي وهف مهل ةبيطلا ةنسملا ةلصخلا ىأ
 (ةنتق لكمونع) فكتب ىا (ىت) لك غياب هلاشلا مالكلا ىف ١7د جمع حابصملاب ةءاضتس الاك هب ءاضتسي

 م عبط اهنم اهيفوالا اهيلع ةما لظتاهنمةقرو ليسلسلاو روفاكلا نائيع اهلصا نم

 متاومدب ىلاعتهللااهمرغ ةرجت ىبوط اضيادفو مجندنلاعاوناب ىلاعت هللا حسا كلم
 هذهلف ةازوش ءارووف ىئزبل اهناضغانااو للتلاو لل اد ها

 هيفو نصغاهنم نهؤ» لكرادفو سو هيلع ىلاعت هللاىلص

 اهناصغا ناو هحورنم اهف فل و هدس ىلاعت هللااهسرغ ةنلاىف ةرحت ابوط اضيا

 هاوفا ىلع يل د:مىا مهفاوفا ىلع ةلدتهم رامات لدا عينت ةيطاو ولا 0 ل

 هل قتفنتف ىدبعل قتفن اهالاَش ةنملاىف ةرححت ىبوط هئعفرب ىلعتلا فو قئالخلا

 ةنطانمامو ةروسكلانم ءشاعو اهتمزاب لئالانعو اهو اهجورشب لكلا

 مهل تلدن اهنم ناكل قا ادداقأ اذاف مهرلع ىل دتم ة رجلا كلتنم نصغوالا لها

 نم مهلاعا اوصلخنيذلا «نيصلخحللوي ربدقلا ضيف ن٠ لكلا اؤاشام اهنمواكأف

 نولذابلاو لبحلا نولصاولا مهو رافغلا ثاللل ,هتدابع اوضحمو راذقالا بئاوش

 مهنال < ءالطذنق لكرهنع ىلتت ىدهلا باصم كاوا ف لدعلابنوك اياو نضل

 ناعتئوشاع دصقلا و باظنلا انوعط قو اهلك ل ظلما ان ور 4 اوصلخال

 3 ةعصاللخا ةيقعىلاز رغلا لاق+ ةياج ىف هنم مهلب ناطلس م طع ىهريغل نكيمل

 ن*ك ميظع اهرطخو ديدش اهءطقو ريثك اهعفن د 0 وب ب لانا نكل

 لع ضالخالا ناضالخا.ضالخالا لد ايكاش نو لشن ا ند

 مظعتو ىلاعتهللا ىلا برقتلاةدارا لوالاف رجابلط صالخاو

 كان 0 تيرقتلا واو ىاشلاب ضو د3 ميمت' اداقثعالا هيلع ثعابلاو
 دنلا لص ىلإ ءوب ىتاربطلا # ب طوب لاعت

 ةعادم+لاو ةراكملاب ةفورعملا ةرادغلا ةيئا_فلاهذه «ايدل | لاتهنا ]سو هيلع ىلاعت

 رقفلا لضف نإ دج هيف ليق ىلا-ت هللال هال ةكوزنمو ىلاعت هلدضغبم ةنوءامول

 لاق هيشاو# هبضغو هتنعاا ضرعتدقف هضغبا وىلاعت هللاهنعلام بحانف ىنغلا ىلع

 م

 ىنلا راد ةروشلا

 هنوعدب :احاو ه سمأ

 نع هنع ىلاعت هللا ىذر ءادردل اىنان

 كضارءادوجو عمملل كي وناتووروز اهيلع لبق٠تناوايندال ك ريق ءاطعنا

 هلسياام كدعب:-ادقو هدنع ردق كلنوكينا وجرت فيكن الذإنا تاراما نههنع

 «هللادجو هنىغتاامالاي هسدق ةحاس نع حورطم «اهمفام نوعلم ههدنع ردك

 هو دح هي قهباا “يقدم ةيايد نط ص٠:باجو ةدسفم ءردهيف نالىلاعت هللاىذر

 لاق (_سوهءلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسرنا هنعىلاعت هللاىذر رذىنانع 9 دجنا

 نكيملو قافنلا نه ”ىربف « ناعالل هبلق صلخ | نم 00 ةيغبلاب رفظوزاف #« ملفادق

 دقللاك ةيباقلا ضارمالا نم هيائلس هبل لعجو9# هلاعاىف ءايرلا بئاوش هدصقىف

 ىلاعت هللارك ذب «ةنئطم هسفنو## بذكلانم اًئيرب هئاقداص هناسلو# دسملاو

 ةتميبطوا 4 "6 ؛رطىا «؟ هتقيلخ ول د لالا 31 بضقالا ىلع ىضراابوا قااوأ

 ل ةركأد ةنك اس 07 هديت وز بذكلا ند اماسىا

 (ءالظ) ةيويندوا ةيلد

 مهرارس ءافصل كاذو

 جرخاو «ىهراصب رونو
 هلوش هلزومرلأ ىتاربطلا

 ءادردلا ىلا نع )(بط)

 «هنع ىلاعت هللا ىطر

 نع ) هيسأبال دانساب
 هيلع ىلاعت هّللاىل د ىنلا
 ةنوعلمايثدلا لاقدنا م-و
 ةديعب ىا (امفام نوءله

 ةدورطم ىلاعت قالا نع

 ةيكال هسيدق ةحاس نع
 نمو ىلاعت هللادنع اهل

 دق ىلاعت هللا هنعلام محا

 هيضعو هنعال ض رعل

 لعل ىلازغلا مامالا لاق *
 مدرك لو, نارقلا ثلث

 هن ىغتاام الا ) ايدلا

 كالذ, ريصت اهناف ( هللا دج و

 هالوم ةاضرا هلةلصو

 يلا ةسلنا نع بلقنتو

 قهيبلا 2 +ةعفرلا

 هلوشامحلأ زومرملا دجاو

 (رذىانع)(دح قه
 ىلاعتهّللا ىط رإ ىرافغلا

 ىلص هللال وسر لأ هع

 لاق سو هيلع ىلاعت هلل
 زوفلاحالفل نم (حلفادق
 نم ةيغبلاب رفظلاو

 6 ناعالل هبلق صلخا
 لءجو)هريغل ةبعش نكي إف

 ضل كن مايلسوب 1و

 (اقداص هناسل وزب ةيبلقلا

 هتءدبط ىا (هتقيلخ وز لاعنت هللا رك ذب نط



 ا لع ىلاعت هللاتامونص٠ىف (ةرظان هنيعو) ىلاعت دتلات اب آل 0 هنذا لءجو) ةرطفلا عاود ىلع ع( يقتسمال

 ؛|هقبصيل ٠ ءامولا ف ىف عضوام نوكسلا عم دكا محفلاب عمم أود .اهنلا ىف( عمق "نوال امان راتعالاوركفتلا لشن

 اانذع ةهباشم هلو ريغدلا ضواا 2 لاو ميلا حف ةرقملا ©ةرةهنيعلا وزنذالاب 2 2 1 هلو ءاودو نهدلا

 00 اهاراض ىأ (مفادقو) لم 0 و اهب قاعتم ماللا ىت عع ءايلا هظفح ىا (ىبلقلا ىعو امر نيعلاب

 «ايعاو هيلق لعج نم

 ال هال وم هال

 مثلا ءايحالا رصتخم

 فسسوت نبا نيدلاف رش

 باب ىف هيبثتلا حراش

 صلخا نهنا صالخالا

 ون مل ناو لمعلا هللا
 هلع هتكري راثآ ترهظ

 ةءايقلاموهىلا هبقعىلءو

 مدا طبها امل هلا ليق اك

 ضرالا ىلا مالسلا هيلع
 هيلع ةالفلا شوحو هتءاح

 هيلع ناكو هوروزتو

 سنج لكل وعدي مالسلا
 ةفاط هتءاجث هن قيليامم
 مس ونهلاعدف ءابظلا نه

 نوم رهظف نه رهظ ىلع

 عار الت ككملا مفاون

 0 امقاوب

 اذه نءا نم اولاق رك

 هللاؤص انرز نلقف نكل

 مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ
 ل و انإ ىعدف

 قاوبلا اوضف انروهط

 ىلع ح-مو نهلامدف هيلا
 ن*« رهظي مف نهرهظ

 ِن < نول اواق “ئىئث كلذ

 ا
 ثا اولاقف مكل ل صحا

 ا ع تلد

 مم

 || مالسلاو ةالصلاهيلع لاقأك اهقشاو رومالا مظعانم ةماقتسالاو 2

 هنيعوؤ قح لوقلكل ه«ةعتسم هنذاووؤو تما أك مةتساف اهفالدوه ةروس ىنتبيش

 نار لاو عسا صخ رابتعالاو ركفتلاق يرط ىلع ىلاعت هناءونصمىف ه#ةرظان

 اهل ءامو بلقلا لعجتىتلا ىه نذالاف ةيمءاماىلاعت هتننادح وىلع هلادلا تايآآلا

 وهو # عمقتف نذالاماف إب اهاءامو هلم و بلقلاىف اهرقت ىتلاىه نيعلاو ةيرظنوا

 ىلا اهف قليام لوصول ةلآ ىا هيف 'ىثلا بص دنعهف قيضيام ىف ىلع عضوبام

  هفادتو» هظفح ىا ه# بلقلا ىعوبام » بلقلا ىف ةئيثهىا 1 3

 || نم ءابحالا مصنع ءارخاو هالواىف هنم ديالا اظفاح ايعاوهبلق لعج نم

 'ةدافذ## ةمايقلامون ىلا هبقع ىلع وهيلع هتكربراثآ ترهظون. لناولمملا صلخا

 © ىلاعتهتلاءاض ره ةعبرا رك ذلا ىف هراتخااموا فنصملا ءارقتساىلء  صالخالا

 «لمتلالوبةوؤ مهفافامازتلا وا اموهفم ءادردلا ىباثيدح وا رص سنا ثيدح ىفاك

 حم سد# ةمايقلام وب حالفلاو 8نابوثثيدال بان, «ةاحلا وف امازتااذاعم ثيدك

 هلوق ديزبناو بترملا سثنلاو فالا ليبتنم ل_ءجنا ىلوالاف رذىبا ثيدحىف

 اوصلخا م_-وهيلعىلاعت هّللاىبص هلوق هتداف ىلع لدءام اضيا 50 الخاو

 اويفاوىلاعتهللاةدابع اوصلخا هلوقو هل صلخامالا لب بال ىلاعت هللا ناف هلل ركلامعا

 | ولخ دئركشي او2َو كرهشاوموصو مكسفنا اهبةيبط م كاش تاكد 0

 هناسلىلع هبلق نم ةمكملا عيبا ترهظ اموب نيعبرادلل حا 1-007 0

 طقف ىناحورامالعفلا ىلع ثعابلاف هحرشىف ىوانملا لاق +ريغصلا عماجلا ىف لكلا

 ىو ىناحورلاواواسماماهنال ةثالثوهو بكرموا ءايرفطقف ىناطيشوا صالخاف

 ىواسمطبح نيفرطلا بلانو هرلعالوهلال لمتملاف ناضتانت ىواسملاف ىتاطيشلاوا

 تاقلاىفتا ريثتاها لامالا نا هقيقحت و اهبقئاللااهرثا ةبجوم ةدايزلا قبو رخآلا
 ايوا.د3 ضراعملاب نّرقاناو فعضلا نع رثالاالخ ضراعلملانع رثؤااالخناف

 طقاسس ىواستلا ردقبف صقانلا رده كازلاىف ديالفسلغا امهدحاناو اطقاست

 اذه دهم اذاو 88 لمأنف ضيفلاىفاك رثؤيف ضراعملا نع ايلاخ ُكازلا قبف

  هلوصا لاصتتماو وه بالقلانم # هقورع عطق نيبرعض ىلع ءايرلا جالعف

 | لصخ اعا لاصتسسالاو 3 * كالذو د ةيلكلاب هلو_صا حجورخ عى

 0000 ا ا لئلا

 ملال قوز دارملاوهو 0 0 نا 0 5 را اا ا مهبقعو

 (اكددهمب اذاوإ هلبق رداصلاهعزانت «ةءايقلامو) مانغا زوفلاىا © دلفلا و رانلان.(ةا<ااو) هيلع ةياثالاب

 )ع ذو ئامدع وادوج و لص الأ عرفلا ةيعبتل وه بهذيف (هلوصلاصيتساو هقو ى عطقنيب رض ىلءءايرلا جالعف روك ذملا



 (هبااو حبت ىا (لصاو) بهاولا فاك اهدش لوالا و صالخالا وهو: (مدض ل صحو ةقيباسلا ( كاك لد
 كلا باب نه ذل ردصم مس نععلا ددشنو ماللا مف! مةذالاو) ةئيطخ ل اهناف (ايندلا بحل هيلع رود. تلاه

 اهرْخَأَت «قيخ الالع) اندلاة ذل ىا يعج روز اندلاةذلىهو («(ةلجاعلا ) ايهش راص ماللا حف ةذاذلو ةدل 5

 سئ.كو نق وهف 0 ردهم 7 ا 1 هلواع مجم ( قالا انز نم ملاذهو )+

 ا 8 .طخ لكس أ روهىذلا ايد لا تد> هنأ ٍ.سالصاو له ص الخالا ىا## هدض لي ص وو

 هك اهحكج ربو موزلملا ىلع م زاللا فطع 6 ةلجاعلا ةذنلا ف بح وول ةعيذش لكعبنم و

 رلاىا اذنهو»قباو ريخىهىتلا «ةرخ آلا ىلد# ةذللاواايندلا ىا

 تارودكلا عاونابت ردكم ىا##ةردك ايندلان ,افةداليلا ةياهلو يم ءاروةتاج الف ةقاجلا

 ةعرج لك عمو ةصغ دق لك عم هيليلا قانص | ةيربال ربراشملا ةردكب ئاصملاة ج

 راوبلا نهثالاديهزترادك اللات دعم و رايغالا ال هللا اهلعجامت ا هللا ء ءاطع نء | نعو «ةمس

 لايدنا رثآ هنال رارثالا هنساالا وهاف اهلا نكرمث كلذ فرع نذ رادك الا كقاذاف

 شيعدغراىفدبالا ةايح عايو مقملاريعنلا ىلع لئازلا لظلاو ةظقيلا ىلع مانملا ودقيقملا ىلع

 رادلا هذه ىف تمدامرادك الا عوةوبرغ:لنالاضيا هنعو لئاح لاح و لئاز لظ ىعغةايح

 تك ارك الاايدلا قانا اموات دولار املا اوسلو

 لاقي ثكملا لق و ةلحرلا عرس ىف لش« اذه ىبرطلا لاق*اهكرثو حار مثة رص تدك لظتسا

 3 ب كأني راوملا سثعماي مالسلا هيلع ىميع

 ةرخ الاوا رمايندلا ىلاعتهللا لعج يكمل لاق*ارارقاه وذ الفايندلا ورك ايا لاق ردّس نمو

 | ةردتآلاو ا ليي زر امولا بي رع كلاك .ايندلا “ىف نكمدلطسلا 7 هيلع لق ار
 | نوزجاع مهلكق لذناو  ادبا اهل ءاضقناال «ةيقابإ# رادك الا كلت نع «#ةيفاص

 ١ كلك لحال ةداعلا نداث بحال 0 اعسالو عض نو ع الو ”ىث ىلع نوردّشال

 ًاشن اعاد هيفا اصلا ةيقابلا ةرخ كلا ىلع اه راو ةردكلا هد . اما | الث ةيحمو ةزدهلا

 ىلع ىثاملا 3 لقاعلا اهيا كيلعف #3 ةياوغلا ةياغو ةياغبلا ةياهتو ةقاحلا لاك نم

 ىلاعت هللا !عب عنشتنا 0 هلوهام للا هفرصنو هرعضب ع هعفنام زيي هاقع ىضتقم

 هد فاكب هللا سلا #9 سصداق ىلاعت هللا نيكل عفنلاو زحام هلكق للا نا تفرع

 نياهاذال عب رفتو مكا ةهاد ورمالاج وضو ىلع هبنمو ركالا لءلدىلاريشم سابقا

 « كبل ىلع رركت و رك ذنن اي كيلع # وإلي نيلئاقلا قدصا مالك ةءاكت نيلفاغلل جونو

 كاوفو ءايرلا لئاوغو ريثك ىعاهلاو ميظع رطاللا ناف لوفغلاو لوهذلا عشبالثل

 ءايرلا لوزيف ةلئاغلا هباع عرفنتو ةدئافلا هبام فاأتف صالخالا ىلا بغرتو

 نم (من هتنار) اعفاداعفان القع (لقاعلااهيا) مزلاف ىا (كيلمض) 0-52 ةيشاملا ىف

 | ةيان» حجر

ن اولاقر حلا جب وم ىلع ىننا ع 5
 | تلا جدرا

 مك ًالاؤعازقلا ٠

 داسف قهلاو قدا وه ف

 ىرهزالا هلاق لقعلا

 ةياغلاك وه ( ةياهلو )

 6 ةدالبلا ) ىتعمو ازو

 ام دلا ناف »ءاك ذل | دض ىه

 اهااذل كايد © ةاردك

 (لاوزلاةعيرس ) داكتالاب |

 للم يشل[ كاك

 اهممنو اهتاذلف سياو
 عاوناب ةبوشم لب ءافص

 ةشاطلاىفاكايالبلا وندلا

 ةردحالاو )دار ةجاوك

 تارودكلان م ا( ةيفاص

 ابا اهلءاضقناال(ةقاب)
 قليلخا و ) ىلا عت هللا ةمكح

 نوردشبال نو زج اع 4

 اعفذو "اناح © ”يذ لع

 لاك نار يكف

 ىقاك اذكه مهلاح نيذلا

 هداز هاون ةيشاخحلا

 الو مهل ( نوكلءالو )

 «(اهفنالو امذ) مه ريغل

 ةدابعلاف هلل هلك مالا نا لق
 ثالث هبحمو ةراا كالتل

 نءةيشات ةردكلا ةينافلا

 لاق اي ةدالبلاو ةقاحلا

 رون لقعلا مالسلا هيلع

 اذكلطابلا و قاسا نيد زيع

 ىلاعت هللا اهبر) ءاف

 دلع اذهو سالك د هللا سيلا )ب 01 عفن الن 0 ل 5 ع اهب وه هريغلع تلاطتالو) هل (كتدابع



 ب مهن آ1سع روصتيالف دابعلا نع 6 لمعلا ءافخا ) ةدابعلا نم لمتاوف ءايرلا هبعطقني ىذلا ( ىلمثلا جالعلاو ١
 "يباح ءاودلاو عطاقلا جالعلا ىهتنم اذهو ضْنا رفلا نم ( هراهظا مزلامالا ) كلذ ىف ةدايز «بابلا قالغاو)

 ىا (ضرعيام عفرو) مدقن امن هنم جرختاع (لاملاىف) دباعلا بلقىف (ءايرلانه رطختام عفد ىناثلا برضلاو )ل

 "(كبلق شتفتنا) اهيف عرشت (ةدابع لكلواىف كيلعف) أدبلاف دصق ريغن« (ةدابعلاءانثا ىف هنم) اًض راع لص

 ظ ! (صالخالا لع ترم ل رك ههه 29١ بس ةطبخ ا «ءايراارطاوخ هنع جرت ول راتخالاعاوناو رامتعالاب

 ةدعوا لاكمي هلل انضق

 معصتىا (مزعتو)لمعلاب
 6ةدابعلا متنا ىلا هيلع)
 اهمام دعب هضوروو

 علاطملا ف ومدقتاكر ضيال

 نآرقلا أره نا داراول

 لخديناف < وىلصيوا
 ةءارقلا كريب ال وءايرلا هءلع

 رتاش ف [ذكإو ةراصلاو

 هءدلك يا ضنا رفا

 ةيملا حرش ىف ركذو

 ةال_صلاىف عرش لحجر

 ءايرلا هطلخ مثصالخالاب
 يي قياسا ةريعلاف

 (ناطيشلا نكل) همالك
 تأ اهندادكع ةددخل

 ليز كلذل 3523
 (ءابرلا تا رطقث كتض راعي

 نع لس بند
 ىا ©( ىهو ) كال-ع

 (ةنم ةثالثإل هنا رطخ

 لوالااهنم هلبقام ىلع لك

 لع( ىلا تطال

 ىا (هؤاحر واإ لمعلا

 لص لنا عالطالاءاجر
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 ج العلا و ف لاقف ىل علا جب العلا ركرشتا دارا ىلعلا جب العلا نم غر فام ه ص الخالا ل صح و

 1 تت د دج سم سم ص ام سس وعر سس مع ع ص سب ص صصص ل عج يل سس ل نع يسيل

 هل ( مهدج ىف ) ليما ةدش ىا 6 ةبغرلا) ةيئاثلا ةترملا (مث) ىلوا ةبثرملا ناذهو 2

 ع
1 

 ىعاودهدنع مه« نعاس قلمللان ع ءافخالا هيف ملص! ىذلا « لمعلا ءافخا ىلمعلا

 علطي الل ةدابعلا بابوا ميلس ءافخالا نال ءايرلا بابىا «بابلا قالغاو ءايرلا

 ةعلاو ةعامجاك عملا عم هتيعو رم نوكيناب » هراهظا مزلامالا ِِ ددا هيلع

 جرام «لاحلا ىف دباعلا بلقىف # ءايرلانم رطختام عفد ىناثلا بر ضااووف

 ق كيلعف ةدايعلا ءانثاىق 2 دياعال ءايرلا نم هو هنم ض رءبام عفروإإل مدقت امن 6

 هنع جرو © هلدل رابتخالاو هيلا عوجرلاب #كباق شتفن نا ةدابع لكلوا

 مزعتو صالخالا ىلءهررةنوو# لمعلا تاوثطاب>ا ا نم ىذلا ءايرلا رطاوخ

 لب كلكريال ناطيشلا نكلوي ةدابعلا متناىلا# ريرقتلاو جارخالا ىلع # هيلع
 ببي سجس ب يي سس سس ل ااا

 ال علا كال ءايرلا هلخدبنافاحو ىلصيوا نآرقلا ًأرشنا داراول علاطملانعو

 دياعلا ع * معلا لوالا «ةبنام ةثالثؤ# ءارلا تارطخىا «ىهو## ةالصلاو

 ىف ةبغرلا# ىناثلا مث عالطالا ءاج ردك واج رواو# لمعلا ىلع 6# قليلا عالطاب فو

 6 نوكرلا و ةل زال« هل سفنلا لوبة# ثلاثلا# مث مهدنعةلزنملا لوصحو ,هدج

 « ةقيقحن ىلعي باقلا طب رىا «ريمشلا دقعو 9 لوبقلاىا « هيلا ىوقلا ليملا

 ماعلا ومزعلاى ع! لعفثلاثلا و ةبغرلاو ةوهثلاب ىع-”ةلاح ىناثااوةفرعملوالاف لبق

 ْ سفثلالوبقنا ىئالىناثا هولت نا لبة هدرولوالا رطاخلاا عفد ىف ةوقلاناكاممناو

 هج وف علا دعب لص امنا هذهةبغرلاو ريح دمىف ةبغرلادع ىلع فوقوهقاملاا دنع ةلزنمأل

 6# لاقنابف لوال هد راما 9و ةئالثلا ءذه نء## اهنم لكدر كيلعف هر هاظ بديلا

 لالا نءذا ديرجت هيف ىسفناب  تالامإلب ظوفلملاو لوةعما لوقلاب عروتملاَي لا صاخملا

 لعلجشتا |نماندنعامىف اذكه يقال وف هجو لك نم بطاخملا عم بطاخحلا داحتا
 مهل بلح الذان ايس مهلع مدع و 1 ىنعي# | ولعإلوا اولع

 الاس نبا ئه عفادلاو ىطعملاو راضلاو عفانلا لب رض ,هلع مدعبالو عفن

 6ذا)
 ليما: يا «نوكرلاو) ةلزاملالو_صا ىا (هلسفلالوبق) ةثلاثلا ةيترملا (مل» كلذل ( مهدنع ةلزتاالوصحو))

 كلاشلا اهيا «كياعف) لوبقلا حن ىا (ءةتح ىلع) ةعاطال لمتادنع (ريمضلادةعوإ لوبقلاىا (هيلا» ىوقلا

 ((كثاام) صاخلا ققحلا (كقنابفإ هؤاحروا قلما عالطاب علا ىا (لوالااماز بتارااهذهنمىا (اهنملكدرإل

 ملعت ملوا ءاوس نيتلاملا ىف ام «اولعيملوا اولع) مهنظ وا ولعل مال ارظنتف («قلخاو) سفنلااهيا



 (ىناث !ااماوؤالصا ذك :ءعفنال و هلع عم 16 ءريغلع ىف ةدكاف ىاف) كلاما راتن -41لءافلأدحا ولا وذو( كاان ملام ىلاعتهللانا )

 هلددشلا وهضغيلىا «(ىلاعت هللا تقأ هض رعلو) ةقلاسلا » ءايرلات انآ 0 30 ةلزئا|لوصحو دهلاىف ةنغرلاى هو

 0 ه لأ 0 (ةبغرلا ةلباقم ىف ىف ءابرال ةيهاركى ا ةيعاوط نزو (ةيها 5 رك ذنلا كلذ ثعب. ىا (رشف)

 َّى ١ (ةلاعال سف لاوز 20 كالانل لو. ةلاةلباقم ف ) عانت ا طا » ايالا ىلا( 4 هأ ركلا كلت 2 (وعدت) هنايس ا

 ىعادىلع 0 1 ةاوث 2 )كف ع اذاذ ةيغرلاو 7 ةها ركلا (نباب هج ١اىوقا عواطتر دب كا

 دبع وهو # هريغ لع ىف ةدئاف ىاف © هلع كيفكيف # كا ثالاحي ملاعىلاعت هللانا
 ىف ضعب ءاطعال نكل ناطيدشلا لبق ن٠ لبق نا * كلثه جاتحم ريقفو زجام
 ةبرجضلا هب يم 08 يعل ايداع الخدم نو نا زو< دا ع ضعي لو صوو

 در اماو ىأباك كلذ عفد نكمي انلق + ةيداعلا بابسالا نف ةدهاسملاو

 ه6 ىلا عت هللا تقاؤ# ةلض عدن وك 6 هض رغت و إل ةقباس | ايرلا تافآرك-ذتيف ىناثلا 9

 مزح لب باو الا مدعي هلامعا ىلا هتاق وا جو>-اىفهتبيخو ءايرلا بيسي ديدشلا هضغبل

 دراحاص اضيا لوالادرلباضيا لوالل اد رنوكي نا مص اذهنا خالو تاقعلا

 ند . هع ها رك دياعلا بلقىف ريك ذتلاكالذ جي ىا ءاثلاب 4« رثذ» مهفاف ىناثلا

 هنععاشمالا 04 بالا ىلا ةيها ركلا كلت # وعدن »ديلا © ةبغرلا ةلباقم وف مهدج
 نع الضف اهم«واست دنع عفنلا ىلع رضاا مجرت ررقدقو ه#لوبقلا ةلباق» ىو

 ةرامالان وود نع الخاذا 0 ىا «سفلاو# هلوق تاذو انهاك رضلا ةو5

 ىفكشالو ةبغرلاو ةهاركلا امباغا و #نياباقالا ىوقا عواطت ةلاعال# ءوسلاب
 درى دب الف 9 ةبغرلا عفن ىلع ءايرلا لئاوغىف تفرعاي ةل يهازكلا عد هيلع
 ةيهاركلاو ههءانرلا 0 وخ نه رطخامةف رعم 6 ةفرعملا روماةثالثنم ءايرلا رطاوخ
 هلوشب ةثالثاا روءالا لصف مث ءايرلانع عانتمالا 4 ءابالاو ق2 تقملا عادل هل
 ءاضرىوس أش دصشالناب# صالخالا منع ىلع ةدابعلاىف دبعلا عرمشي دقو ©
 ارايتخا # هلبةيف# اباحا «ءايرلا رطاخ# هبلق ىلع دورولانه «# در رم #» ىلاعت

 «درلا هوجو ن٠ دحاو# دبعلاىا «هرمضالوؤ# ةلفغنيح ىلع ةأسن هك ةتغب
 ضعب ىفاك حدملاىا «دجلا ب بلقاا ءالتما بيسب# ءابالاو ةيها ركل اقر هرج
 مضبا# بز يف ِك يملا ىا هيلع ص رمل ةياغ 04 اليتساو مذلا فروخ حنا

 نهذلاو هيلع هنابسا ةبلغل #ءايرلا تافآ بلقلا نع» جرو بيغي ىتعي ىازلا
 هي ديفا كلارا رفؤوت اف ةلاىا «اهاسنيفإإ د>او نامزىف نية .ثىلاهجوت.ال طيسب
 دنع ةيهاركلا 0 هيلع اهلباقم بيس ةبلغبهنع اهيبس ةبوريغل درلا نكن ىتتح
 و نم ءابرلا لئاوغب ىا لبق 4 ةفرعملا ةرث © ةيها ركلا ا «ياهنال روضملا
 ءابرلا رطاخ نم هلام رطخام # ركذتبدقو # مهفاف ءافخ هيفو تقملاو بضغلا

 ةينشاللا .ىفب اك لعفلا

 تايسالا( ءايرلا رطاوخ

 2 كاسل
 راضلاو مفانلاب (ةفرعملا

 فيفي (ةيهاركلاو)

 ةيالعلاكر دصم ىم[كءايلا

 ىا(ءابالاو )تملا عادل

 دعب امم دب دشخلا عانتمال

 رايتخالاب ىلاعت هاض رنه

 لكلا و رطخامل و نع

 رومأالا لصف مث هاضتقك

 عرشردق وزهلوشةثالثلا

 ىف فاكملا ىا مدبعلا

 «(صالخالا منع ىلع ةدابعلا

 هللاىوسامع رظنلا عطقو

 محب 6 درب مث ) ىلاعت

 تاور وأ| 0 سلو

 ةدعاقىلع واولا فذحو

 نيب اهفذح نم بابلا

 حوتفم هع راضم فرح

 رطاخ )روسكم فرحو
 (ةتغب )دبعلا ( هلبةيفءايرلا

 لوعفملا وال عافلا نملاح

 دبعلا ىا (هرمضح الوز
 حدا ةذعنىو »ع دج ا02 بلقا هج ءأ بيس 0 ءايالاو هما كل هؤ رعملا 30 ناقل )ع درلا هو>و نم دحاو )

 لادتفالا ةيلقأوا ( هلع سرا ءالاما )اذك (و) ١ 4و وهو ( مذلاف ون 2 هب ال: ءا(و) هنايسأ نم اذهو

 هيلع ماعهالاو لاغتشالا ةبلغل © ءايرلا كا بأقلا نع ) جرو برغي لص ءازلا م 5 (تز ءن) هيلع ماقهالاو

 ةرها ركلا رهظي امناو هيلع اهلباقد بيس ةيلغب هنعاهبم ةيوبقأ ( ةيها ركل 7 م 2 تاف لا ىا (اهاسنيف )

 كلذف عقو نا دعذ )» رك ذْتدقو 2 تقملاو بضغلا نم ءايرلا تقولك اغِب )»َ ةفرعملا ةرك اهنال 2 روطاخا دنع هنع



 اثيتضلا مضب (هضرعب) هرظاح ما هناو ءايرلا رطاخ) صالخالا ىلع غو رشلا دعب هل>ادو (هلرطخ ىذلانا إو

 ْ لصتفال) ثالذ هلع عم 4 نكلو ه.ضشو 0 ك عت (هللاط ١> أذ رع:دريعإ كرو ك1 ءارلا ديدشت و ةلهملا عفو

 ١ 5 ىضرلانبعو مدي و ىم“ ه7 '”ىذثلا كبحو تاف آلا ثالت ةتسنا تح هتوهش ةدشا هل (ةيعاركلا

 كيلغَف ل هلك 1ك طيح

 نع هبرض ىذلا(هاود

 تالا «(هلقع) هاده

 نكلو ىدتها هم راس

 داهن٠ هل ؛ هللا لاضي نم

 ةذل كر ىلع ردسالو)

 امعاد ةيلغل ( لالا

 هلرهظام نينو هني تلاد

 ذاتسف) هسب البام عج نم

 فوت ولالا (ةوهشلاب

 بوتأسو ىأ 6 ةبوتلاب
 لغاشش وار) ثاذدعإ نم

 (!كلذ ىف ”ركفلا نع

 ءايرلا راوءدل فشاكلا

 هل ( ةوهثلا ةدشل )

 14 مكف) سانلا نه داق

 هريض ملاء نه ريثكتلا

 ناك د ىاإىف ( مالك

 فوذحم طبارلا( وعد. الز

 اهفودومو فعلا

 (هلوقىلاإل هوع ديالوا
 ريكاتلاب ةك-:ىفو ثالذل

 «ءانرلاالا) لوق ىلا ىا

 »َ كاذإعيوهو رث ىملاعلل

 ءايرلا هل هةيعاد نا ىا
 ثالذب هلع عم (ه:كلو)

 رتستا» لب هنع فكنا

 ادور ديلا هلق (ةفلع
 ةلجاعلا ذا( ههركالو)

 ( ءايرلاىعاد ىلقذا ) مازلالاىف ىوق ىا (دك 1 ) ىلاعت هللا و نه (هيلع ةلا نوكتف)

 ءايرلا رطاخ ىا 6# هناوإف رك ذه وءايرلا رطاخ قف هباق ىلع درو ىاد# هل رطخ ىذلا نا !«.فؤل#

 اضرعم ةريصي ةروسكملا ءارلا ديدشتو ةلكا متفو ةيتضاامضب # هضرعب

 الف «ةيها ركلا هل 8 كلذعم « لصحال نكلوو» هبضغو ىلاعت هك هللا طعس

 فلخ مزاياذهىلءف لبق ناف *لوالا نه دك 1 هيلع رزولا نوكيف راجزنالا لص
 ةلصاح ذئنح ةفرعماناكشال وف رعملاةرمث ةهاركلانا تفرعدقذا رئؤاانعء رثالا

 لاعلا ريثأ:ناىلع هفلخ عانتما فالف قلطملاناو هلسنالف مانلا رثؤملا يرانا انلق *
 ناف هتبحم ىا# هنوهث ةدشل# هلوش هيلا راشاام اهتلج نءواهعناوه عافت رابط ورش“

 نيع و مصد و ىمل 'ىشأا كبح لقاك نساحم هحنابقىربلب هباعم ن2 ىعاحان
 ىضتغف اهءدع ةبحلاو ةيهاركلا ب جوت ةفرعملال يةناف * ةليلك برع لك نءاضرلا
 مججرت لجال ةدشلاب هفيصوت لعل انلق * ةيهاركلا مدعب مكملا نبا نف هطقاست
 بلاغ مارا نا ساخن ودهتاذ اضيا رضحلا مزمل ىواستلادنع نكل بناجلا اذه

 : اراممتف عدقو ةحابالا ىلع حت اررظحلا ناولوصالا ىف لاا عم هعاعجا دنع

 ”ىشانلا © هلقع © ةوهشلا ةدش نم ”ىئانلا هيداوه بلغيف 9 تاهبشلاب تبثت تام را نا

 اهيفوه ىتلا ةوهشلا كالت نه ةثعبنملا * لالا ةذاكرتىلع ردقنالو قهَدف رعملا نع
 هتوشذخاؤي الف هيفن فيلكتالف هرودق٠ نكي كلذىبلعردَش مل اذاف لقناف +

 كلذ ديرالو لاقبنا وحب لب عانتمالا وه ةيفنملا ةردقلا نم دارملا سيا انلق *
 فوت و ةلجاعلا #ةوهشلاب 8 هرايتخا ءوسب ه ذلتسيف## هيلع هتردق عم كَرلا

 ركفلا نع # ةبوتلا هلام رطخالو «لغاشتب وا8 نوفوستاا تاله دقو ك«ةبوتلاب

 ةدشلاو قبسامقوف ةدشلاءذه لعل © ةوهشلا ةدشل# ارظح اش هدعيملو# كاذىف

 ةوقلا هجو ىلع اهضءبوا ةثالثلا عيج دجويف رداب:ا وهاك ةوقلا ثرح نوماما

 مذلا فوخو حاملا بح ىنءا اهرك اوا ةثالثلا لك دجويف مكلا ثيح نءوا

 هلو ىلاوعدبالإ» مالكب راكت ىاو# مالكع ضحي ملا« مكفإ صرخاءاليتساو
 روكذملا ماعلاىا « ودوؤ# ىلءأت ةدايزىلا جاتحي عبرفتلا اذه هءايرلا الاخ كلذ
 لمعلا لصحال دق هنكل هنع ىتةةسملاكناكراو اذه ءايرلاب هنوكىا * ثاذ ملعب *

 عم # هنكلوؤ# ةفرعملا لصح نذاف مها ناك ة يدك آلا مكحلا رادم هنوكلوا رعلاب

 لصخ# الف « ههركيالو 9 ءابالا لصح الف 6 هيلع رق“! #9 لب رجزنيال هلع
 نوكتف # ةيهاركلا و هابالا دجوب الو ةفرعمللا دجوت ةلكبابف ةيهاركلا
 « لسبةذا © ىوقا « دك 8 بيذعتلاف ملاعلا ثاذ ىلع ىا # هيلع ةخما
 هب هلع عم © ةيهاركلا مدعو رارق“الا نه # ءايرلا ىعاد 9* لوبقلا نه

 امب هلعب فيكف اههدحاب هلع دنع قافكنالا معلا بجومو *# هتلئاغبو

 (دقو)
 اعم امهب لعب فيكف نيذه دحاب هلع لع فافكتإلا هقحن اكو « هالئاغو هب هلت عع هلا مدعت امن
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 كلذعن (ن كلو اهي ىا (اعمةيها ركلاوز) ءايرلارطاخل (ةفرعملا]) ءايرلاهيلع ىراطلا صلأحلا دبعلا ىا(سضحيدقو

 (هب لمجيو) ءايرلا عاود ةدذىفو مءايرلاىعاد لقب لدا ءايرلا عاد نع عانتمالا ةزمهلا رسسكب (ءابالا لصحمال)

 تاذهف (ةغرلاو) ءابرلا ىعادل لملاف «ةوهشلا ةوقىلا ةبسنلاب ةفيعض هل.( ةيهاركلا نوكل ) هيلا سفنلال

 بولطملا ىا( ض رغلاذاهتيها ركب عفتنبالاضيا )هل هتان ملهناالا ءايرلا ىعاد يي ؟١ ه زؤع- ةيهاركه. ماقىذلاىا(اذهو)

 ةفرعملا 8 ءايرلا هيلع أرطدقو لمعلا ءادتا دنع صلخملا *# رضحدقو

 لش لب # ءايرلا ىعاد نع ه6 ءابالا هل لصخم ال نكلو اعم ةيهاركلاو

 ةوهثلا ةوق ىلا ةبسنااب ةفيعض هل ةيهاركلا نوكل هب لو ءايرلا ىعاد

 ىا# اذهو # دجوت مل ةيهاركلا نئاكف نيلباقتملا ىوقال ركملاو * ةبغرلاو

 عفتابالاك# هتيها ركب عفتنالاضي و ءابالا نم اهرثا اهيلعبترتي مل ىتلا ةيهاركلا هذه

 لص ملو ءايرلاىا :«لعفلا نعهذرمص 9 ةيهاركلا نم كاهنم ضرغلاذا#9 هتف رعع

 نعت وا نيدرفنم ءابالا نودب ةفرعملاو ةيهاركلا عفن مدع ريدقت ىلع « اذاف
 ةيهاركلا ةرمئابالاف ءابالاو ةيهاركلاو ةفرعملا نم «ةثالثلا عاقجا ىفالا :كافال#

 ةلفغلا بس اهفعضو نامالا ةوق بس ةفرعملا ةوقو ةفرعملا ةرمث ةيهاركلاو

 تافآ ىف ربدتلا ةلذو ىلاعت هللا دنعاهف ركفتلا ةلقو ةرخآلا نايسذو ايثدلا بحو

 ايدلابح هلك كلذلصاو رو اضعب مجأي كلذ ضعب و ةرخآآلاهت مانع 3

 «ءايرلا نم ئربدقف ةثالثلا هذه تعمجا اذاف# بنذ لك عبنمو ةئيطخ لك سأروهو

 ءارلا نم ةءارلا لصد ةهاركلاو ةقرعمألا نود ءايالا لصحا ذاهنا لابلاب رط2دقو

 رايتخاالب هسفنب 46 ءايرلا روطخ 8# رضبال هلو هربخ أدتبم « در<مو# اضيا

 هل هيح در<*وىا هي هل دب وولي ىلو الا ةلاطاىق ام ىتاسفنلا #هملا عبطلا ليمو#

 اقوبسم نوكق الاو رارّسالاو ةمادتسالا نع ىراعلاىا اضيا ىلوالا ةلاطلا ىفاك

 دريناب هجارخاو هدرطىف « هاا هتعزانمو 8 رارطضالان ود رايتخالاو دصقلاب

 اديق لع وا كلذ رك ذبال نا ىلوالافهسفنو هاوه هلبشو دياعلا قع ءايرلا رطاخ

 ةظحالم هنع ىنغتسملاك اذه رايتخالاب نوكرولوبق هنمنكيمل اذا رضيال 9 لوالل

 ناطيشلا عنم دبعلا عسوىف سيلذا 8 هلانايبو اريسفت لءجناالادر<مو هلوق ةدئاف .

 هع واطملا مدخو هسواسوب ةالابملامدع هعسوف نوكيامنإو هسواسوو يب هناغ زن نع

 نكيرل نا هلصاحو رس سال لوبقلاو نوكرلاو سوو ءايرلا روطخ نادرب الف

 7 عبطلا عقالو# لمأتف نوكرلاو لوبقلا ررمض مدع مزايف دبعلا عسوىف غزتلا

 تاوهشلاو ىهانملا بح ىلع لو. ءرمانال## تاوهشلا ىلا ليال ىتحل هعطق

 ىف فيلكتالو اهيف ىرورسذ عبطلاذا 7 اهيلا ين ليعالو تاذمينال «عربالو»

 هعسوة باغ # هتاف امتار اهعسوالا اسفن فاكال هللانال ىعان:ءالكىرارطضالا

 هعنمو ( هفرصص اهم )

 لعف ىا (« لعفلا نع )

 لص لو ءايرلا نم دبعلا

 (اذاف) لص مل اهئاكف

 عفن مدع تفرع اذاف ىا

 طقف ءايرلارطالخ ةفرعملا

 نودب ةيهاركلا عموا

 قالا 'ةايافألا ),بءانالا

 اذاف ةهثالثلا عامتجا

 © ةثالثلا هذه تعتجا

 ءابالا وةيها ركلاوةقرعملا

 هزنت ىا ( ”ىرب دقف )

 هل_ضفال ( ءايرلا نم )

 هلم هحورخو هع

 أدتبم عفرلاب ( درحمو )
 ردا ىف الاهل وق هرخ

 بلقلاب ( ءايرااروطخ )

 قاسفنلا (عبطلا ليمو)

 وه ©« هلدبحو هللا )

 عفرلاامف زوجي هدعبامو

 فانضملا ىلع افطع راحاو

 (هتعزانمو) هيأا فاضملاوا

 دياعلا ىا (مايا) ءايرلا ىا

 هنم نكي مل اذا رضيال)

 (نوكرو)ىناسفن(لوبق
 (رادتخالاب )ىوق ليم ىا

 عطق ىا )» عمقالو ) ةسواسسو ىا نعل ءازلاب )َ هناغزن نع ىف و ةقرب ) ناطيشلا عنم ) هتفاطو مدبعلا :

 ىا ( عزنبالو ) ريغتال عبطلا فام نال ( تاوهشلا ىلا لال ىتح ) هتاوه_ثل لولا نع ىسفنلا ( عبطلا )

 ديعلا ةردق ىصفقا ىا «( هتان امتاو الا ) ليعال



 ل مورعلل كاذك عجلاو ةفادصلا د رفملا ند ذاك نأل دحاو لألاو دا رفالاب هنوهذ ةذعدل ىفو 2ث هناوهش لباقي نا )

 ٍطلا ىعادل «ةباحامدعو)) ةلوازع ول ولو و - ©عابا وز ةوهثلاىعاد لع اهعاد مدقيف هنم 60 هأ ركز

 دفنا مل ا 12

 ىا ةياغلا ن6 ناكل

 4 ندلا 6 نم م اهفرع

 221 عرشلا وهو

 ىا © كلذ لعف اذاف )

 ايالاودركلا نم روك ذملا

 لعف(ءاداىف ةياغلا وهف)
 لوعفلل ءانبلاب( فاكام)
 فاكب ال ىل اعتدنا نال( ه:)
 زواجاموه.هلةقاطالامب نهؤملا

 مث هب فيلكت الف هن«كالذ

 عهلمجل ا نم ىلءاعلا(غرفاذا
 ايوجو( هل صالخالا
 6هرهظيالو هه ثدحاالنا)

 نم تقو قف دك

 نءا اذا الا ) تاقوالا

 ءانثفا دطفتو ءارلا نم
 ىف ىا (هتنظ٠ىف هن ريغلا

 ىدتقما وهوءادتقالا ل

 كاذ عم «نوكيورب هب
 لجولاو# هلع نم الجو)

 ؟اهاخ) هلوق:!قولعا
 ةيسانم هب ىتا هلديكأت

 ءايرلا نم هلخدب نا )

 هيحس ىح ىذلا (ىناعا

 مل ىا «هيلع فهي ملام

 هبيس روهظمدعل هلرهظب
 هلوقو هلخد.لعءاف ةلجلا
 ىف امل نايب لنا ءايرلان

 نوكيو هلوةو فشرملام
 ثدحن ال نا ىلغ فطع الجو

 الا سفن ىف (نوكيف)
 ىا « انوقمم ادودمع )

 لاقاك ىلاعتهللادجو هلم! دصاق (صلخ هناإ)لمتلا ىف (ءادش الا ىفانقت ءنوكي ناز بج ىا يغذي لب لمعلا ءادش !ىفال

 ايرورنض هبحناكدقو ةيها ركب لباقي فيك ليقناف «ةيهاركب هتوهش لباَشناإ#

 وه ىرورضلا بالا نا تفرعدق انلق+ هاناهتلباة٠ نكمال اءرورض نوكي امذا

 سفنلاو ا عبطلا ىعادل « ةباحا مدعو ءاباوؤ 0 0 ةلاقملاو لوالا رطاخلا

 هللا باتك «بنيدلا لعنم مو ةلباقلا هذه دبعلا دافتساىا «اهدافتساؤه ناطيشلاو

 اذفؤهدهذلاو قالخالاو فوصتلاك امين* ديفحسا ىذلا لعاا نءوا هلوسر ةنسو

 الف فياكت هلارونم سيلف # هبفاكامءاداىف ديالا وهفلل ةلاقملا ه# كلذ لعف

 ىلوالابتا م عب را ىلع هرطاوخ عفدىف ءابرلا نع نوصل اوانهلق هناناقررمذ

 لادا ليطيو هتلدا<ع لغتشي لب هيلع سمتشالو هبذكف ناطيشلا ىلع دربنا
 هللا ةاحانم نع لغتشا هنال ناصَقن قيتكلاىلع وهو هبلقا لسا كلذنا د

  كولسلا ىف ناصفنوهو عاطق لانقىلا فرصناو هددصبوه ىذلا ريانا نع ىلاعت
 2 ىلع رصتقيف كوالا ْق ناصقن لادحلاو لسقلا نأ فرعي نا ةداثلا

 ىف ةفقو كلذ نال اضيا 0 لعتشي »2 نا ةثلاثلا هتلداحع لغتشي الو هعفدو

 ىلع ريسيف ناطيشلا بذكو ءاررلا ةيهارك هريعط ىف ررق لب تلقناو« كولسلا

 نوكينا ةعبارلا ةعصاخملاو بيذكتلاب لغتشم ريغ ةيهاركلإ ايكصتسم هلعناك ام

 اميههنا ىلع مزع دق نوكيف ءابرلا بابسا نابرج دنع هدسحم ناطيشلا نا لعدق

 ةدابعلا ءافخاو ىلاعت هلللاب لاغتشالاو صالخالا نم وه اهث داز ناطيشلا غزت

 ىت> هطونقو ها بجوبو هعمقبو ناطيشلا طظر.في ىذلاوه كالذو ناطيشال اظيغ

 331 نا نم ةهفيخ هع مك ءداعلا هذه ديعلا ند نال لا فرع امهمو عجريال

 صالخالاب هندابع متادقو هناطيشو هعبطل هلادحو هعازن نم غرف اذا مث هتانسح

 عونهبلا قرطت الثا هرهظيالو# ادحا هتدابعب ربختالىا هي« هب ث دحصاال نا هيلعف

 ءادتقا 8 ءراهظاب «# دصقو ءايزلانم نمااذاالاو» ةريثك باعتاب همتادقو ءايرلا نه
 ءادتقالا لها نم نكي ملنا هناف هدرجمال «هتنظمىف نوكيامتا ثالذو # هبريغلا

 نم لعل ةقاغلا مدعل رهظيالف ىدتعي ند ةهنظم 27 هريخا نم 1 مل كلو ناكوا

 ' ادهش نأ ىدع نسحلا هتيض نيكي دضقو ىلاعت هللا هن ثيدحتدصق ىف :دسملا اذه لق

 نءوهابرطضم ه«الجو نوكي» ناو ثيدملا ىفاك ىلاعت هّللاهرفغيف هلاحن سحمي
 ىذلا ءايرلاىا #* هيلع فش ملام ىمدقو هي ىلا ءايرلا نه هلخدينا افتاخ هلع

 : ثيح نم © ىلاعت هلل هه اضوغبم ه«انوقع ادودرم نوك ف ةيلس ا هيلع علطيال

 «لمتلا ءادتا ىفال هدعبو» هانثاىف «هلعماودؤف وخلا اذهنوكي وف ىردال

 مث ىلاعت هلل اصلا ححتفاول ةيناخراتتلا نع هابشالا فام لكشي نكل هعورشدنع

 ناك ولو ىلصيال سانلا نع الخولهنا ءايرلاو محتفاام ىلع وهف ءايرلا هيلقىف لخد
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 ا 0١ ه0 4 ضصلخت هلا ءادنالا ف انقيتم نوكينا يتبَ] لبو مدشتاك ىلصي سانلا عا



 5 مانو لود م 3 .ةوفلاب (دجونىب>) دد>او دا رأاو ف اضاا لامعا هذ ىفو 2 دل كلل“ !هحوالا هل يعل دبر بام ١

 (ثعابلا ىىصملا مزعلا ىهذا) هلعف' ان ريمه '”ىثلا دصق امرشىه سي 3071/ س قا (ةينلا) ديعلاىا لعافال ىئبم

 دنعصالخالا نقيت بوجول ليلعت#ةينلا دجوتىتح ىلاعت هللاالا هلم“! ديربامؤف

 ىلع ىعادلا «ثعابلاؤ ىعطقلا هيرعصملامزعلاو ةينلاىا #ىهذاؤ لمتلاءادتا

 كشلاناو كشلانيبو عطقلانيب ىفانتال *« لاقحالاو كشلاعم عمتمالف في لمعا

 '”ىش هنع ثعبن ال

 عرشاذافإإ# هيفانب فوذلاو داهتجالا رهاظو ءايرلا مدع ىف اكوكشم هدعبو لمعلا
 ءايرلا ماش 0 املاخ صالخالاب امزاج عورسشلا د: هناكاذا ىنعي * نيقيلا ىلع

 طاذلا نع *ىثلا ةييغ 6# ةلفغلا اهيف نكمي هه ليلق ا ةظحلا تضمو
 مهو 1 هللالاق اضارعاو الامها هكر نيف ل_معتسا دقو هل هركذت مدعو

 1 هل وهذا نك ىقلا كرر نيك رتتم 8 نكاخلاو ٍِ نوضرعم ةلفذ ىف

 نرد ءاح لف مكايب ل لضفلا اوال هلوق ف أك رعت ىلع هك 0 ككل فقالخ

 عرشامدعب ىنءي## بع واءايرإ ماشا ناب نمي فخ ءاحب قلعتم «ةئاش نم

 ظقيتلا نمديالف ةلفغو وه-بيسبامارعشبال ثيحنم ءايرلا هاش قرطتت صالخالاب
 مثالا عوفرم نايسناا ليق ناف * الثم ءايرلار سالو عفديوأ قرطت:الى تح ربدتلاو

 ماود دنع روك ذملا فوذلا نوك ىضتقي اذه نا خال

 ر

 اذهاناق «أطحلا مساب هورسف ثيداا حارشذا نايسن'او أ طحللا ىتمانع مفرثيدحب
 نايسنلا دجوب اقف ءاقبلا ىفاماو ءادتءالاىفام نايسنلانم دارملاناو هبيس طاعت ملاذا
 ىواضببلانع ىرايتخا ىماوهو هماقثا مدعو هتالابم ةلقنم نوكي دجونالب

 بونذلا ناف القع اه«!ةذخاؤملا عنتمتالذا الواام# اذخاؤمناكنايسنلاو ًاطاخانا
 باةعلا ىلا ضفم بونذلا لوانت اذكفأطخ ناو كلله» اهلوانتناامكف موع-أاك

 فومل:اة بلغ ةيولوااماوفامركوالضف زواجابدعو ىلاعتهنكل ةعزع هلنكيلناو

 هموع رهاظلاوءابرلا ماةءىف كلذ صاصتخا داراهرهاظ # سكعلاوا ءاحرلا ىلع
 لاوقا فاتخا دقف ههاضيا ءاجرلالاح ثح مدقتىضتش هناوالواءايرلا فو ءاوس

 | همالكن مموهفملانكل ىلازغلا مهنمليق مهذعب لاقف و ةيولوالاىا هايف معاشملا

 فوالاو صالخالاول عااورعلا ةعبران 4 ديال ل !اق ُت' .ح هذالخ نيدياعلا جاه هى

 دقل ولاق مث اف 5 رذ#و فاح نا صلخ مث هب لمعلم قيرطلاالوا ملعيف

 | نولماعلاو :نولماهلاالا ماين ءاغلاو ءالعلاالا توم مهاكقلملا نونلاوذ قدص

 اهعيارلاقو ةعيران 4 سجعلا ل لاق مثيظع ر طخ ىلع 0 نوصاخلاالا نوريغم

 ا ةلادلا هتمدخو هايلواوهنايفصا عم ىلاعت هكا اعمى راظنءاما فاح ريغ صاخم نه

 تاب الالة نم نيذلاىلاو كيلا جوا دقلو قلدنا مرك اللوقي ىتحهقلخ نيبودهندب
 تلغي نا يغب 0000 ىهتنا دوه ةرو8س ىدييش لوس مالسلا هيلع ناك ىت>

 نيعلا 0 خد هلا نقيرتسا# روك ذا دباعلاىا 6# هنال» فوم ىلع «ءاجرلا

 ا وعل و ءايرلا وحك ضورعب هلا وز ىف كو# هف مالكلا وهاك * صالخاب »
 طل سلسل ل  ييببمماجما

 عم معك الف) لعفلا ىلع

 رادتعال(لاقحالاوكشلا
 (اذاف)اهموهفمىف ا

 هلا ىلا ءامانان ود هربع

 ا
 ناش وهذا ديعلا نم اقع

 دبعلا ( عسش ) نامالا

 ( نيقيلا ىلع ) لمعلا ىف

 تضمو ) صالخالاب

 نه«ز رصقأ ىا )م ةظا

 (نايسنلاو ةلفغلا اف ن 9

 نع “ىلا هع ةلفغلاو

 ١ تدع رناسالا لا 1

 0 2 نهف ل سل ا و

 هلال اضارعاو الانعإ
 نوض رع ةلفغ ىف ,هو ىلاعت

 نب كرذدشم نانددلاو

 لوهذ نع

 ركذتلا فال_خ ةلفغو

 0 هكرو

 مو لضفلا او.شالو

 كن صدك شال ىأ

 د ءاج)هلامهاو

 ةيزخلا  (فينخ هنا

 فاك رداملاو يذلا

 ءار نمر ةيشان حابصملا

 دقام روطملن ( بحت وا

 اماو ) هدنع ناثد#

 فلا كا

 هنمو لعل

 راع ها ةكلغأ هدول
 ( سكعلا وا ءاحرلا ىلع

 فوان اىلعءاحر لا ,الغىا

 هلال ءهاععرلا باغينا قد ىلا زغلا مامالا مهن* ( موضعي لاق اهو ) رادملا اهياعىنلا (خياشلالاوقا فاتخا دقو 2

 )»ع هلاوزىف كنب سو 0 كالذك هيف هلودل )4 صالخاب ) ليعلا ىف »ع لخد هنا 2 نق ىا »ع نقيتسا 2 ديعلا ىا
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 ا قأرو دقو )»ع كشلاب لوز,ال نيقيلانا عرشلا دعاوق ب 2 كاد 1 اذاو هددع لدالاو بحت وأ ءانرو رطب

 ذا نونظد نيذلا ع ىلاعت هلو ىفاك نيقيلا ىمي انه نافلا حراشلا لاق ىب ىدبع نط دنعانا ىمدقلا ثيدحلاىف

 ال للا دقتعانا وهل تيحافتاوعدلا ب. ىنا هز[ 7 ١ )قمح ىدبع دقتعا نا ىنعي نونةود نورسفملا ءرسش## مهل ر اوقالم

 هدب ود هل ترفغف روفغ

 نا ثيدحلا .ىف ءاحام

 ىف نيبواستماناك نيلجر

 ةنلا الخد اذا ةدابعلا

 تاجردلا ىف اههدحا عفر
 هييحاص ل وقف ىلعلا

 و ىلع هتعفر مل تراب
 رك اايدلاف وه نكي
 ىلاعت هللا لوةيف ىنهةدابع

 تاحردلا ىنلأس ناكها
 ىلادت تنك ناو لكلا

 2 تاو 5

 كيذلو هلاؤس دبع لك
 مالا هيلع ىنلا لاق

 ىلكلاتاج ردلا هللا ولثسا
 لاقو امم رك نولأستت امتاف
 ا ظفل ىف ىضاقلا

 ىغش ةرفغملا ءاحرنا ىلا

 امس الا دنع نوكأ
 ىصاعملا عم ناكاذا هنال
 انو:ظمال اموهوم نوكي

 ىلع ثملا هدارااليقو

 بلغيو هللاب نظلا نمسح
 هلوقك وفعلا ىلع ءاحرلا

 مدحانتومالمالسلا هيلع

 هللاب نظلا نسحب وهوالا
 قرن كذا ىدبع عماناو

 ةجرلاب ةيعملا هب دارا
 هيدارا ليبقو قيفوتلاو

 هيملاءانا ىنعي معلب ةيعلا
 هلوق نم ”ىثىلع ىحال

 (بجون) (هذلظعت)صالخالا لاوزلاقحال رظنلامدعىا (كلذبفإ قراشملاحرثىف كلملانا هركذ

 لاب كدةنناالا ردقتالو ديلاهذه عطق نم كالدنال ءابطالاهلتلاقذ ةدابعلاو ده زلا ىف الج ناكو هنع ىلاعت هللا ىذر

 ]| نيلوصآلل دعاوقلاو ثيدملاو باتكلا سفن عرشلا  عرمشلا دعاوةنف 2<” بضل ا
 ظ 1 ةموهفملا وا عرسشلا سفنلةمزاللا دعاوقلا نموا عرمشلا لهادعا وق نم دارالاف ءاهقفلاو

 || لسم ءاورام ةدعاقلا هذهىنبم هابشالا ف لاق #كشلاب لوزيال نيقيلا نا هنم

 ||| ءىثدهنم جرخا هيلع لكشاف أيش هنطبىف مدحا دجواذا اموفرم ةربره ىبانع
 || امالك هعضوتىف لصف مث اك ردوا انوص ععسيىبح روسملانم نج رذالفالما

 | ءادتالاىف نيقيلا تدئاذاهنال ناك امىلع ناكام ءاقن لصالا اضياو ماقلا هلوكتال

 || له كثنماضياو نيقيلابالا لوزيال نيقب تدثامزال نيقيبالا ءاهتنالاف قابوهف
 كلذ جاححالانا درب نكل انتلئسىف ءايرلاءدع ربتعيف همدع لصالاف الوالعف

 | اهعوضوم دارفانم دوص#ملان وك قةحتن ىتح ةياك اهنوكىلع فقوت ةدعاقلا

 0 ورك ذامليصفت ىلع هتحن هلوخدىف نمالا عبالفالاو لوصملاةله- ىرغصك

 لئاسمىفاهنايرج مدعلة يلكب تسلاهنا كشالولوالا لكشلا ىف ىربكلاة ءاكهجوىف

 || الوأ 351 محمموا الوا ثدحاوا الوا ىتاله حانتفالا ةريبكتىف كشنك ةريثك

 || هيلتفاضوثدقوتعقو ىتمردبملو ةئيءةراف دجو نمو لبقتما هلضرعام لواناكو

 ةعاح هيوث باصانمو لسفلا هيلعف ىذموا ىنءهناف كثواللب .دجونهو ةدامالا

 لاقيناالا ءابشالا ىف هءامتو افالخ هيفناو لكلا لسغهتاصا عضوءىا ىردبالو

 فالخ ىلع تاثئامو سايقلا فالخىلع ةدراوو تايعطق تادنثتسملا هذهنا

 | دع الو نظلاال عطقلا ىفانياما تار:ة:سملا هذهدوجوناو هياع شاقل هريغف سايقلا

 ' راكبانع فقاوملا حرش ةيشاحىف ىلج نسحىلوملا لاقو +اينظ بلطلانوكينا

 || نوك دنع لوالا لكشلاىف ة*ةيلك نوكتال ىتلا ةيدكالا ىربكلانا راكفالا

 || قيد رفااق قابلا ىلا ةبسنااب لق هنكلهسفنىف اريثكناو جر اناواينظ بلطملا

 || تبث تامرملا مهلوش اضيا لكشيمث عرشلاو ةغالاو فرعلاىف بلغالاو معالاب

 || ناعجرمهولاوعجارلا فرطلانظلاو نيفرطلا ىواست كشلانا قلما تاهشلا

 دنع ربتما وهو باقلا يذخاىذلا عجارلا نظلا بلاغو اولا ككل ظلت

 || ايوتسا ءاوس مدعلاو دوجولا نيب ددرتلا ىنعي ككلاوه مهدنع نذظلا قاطف ءاهقفلا

 || مهدنعنظلا بلاغوك شال هناله.زلبال ىنظ ىلع فلاىلع هللاةولف امثدحا ححروا

 ]| ه.دعنم فوم اىلع لوبقلا ءاجرةبلغب 6كلذبفإإ# اضيا هابشالا فاك نيقيلاب قمم

 ||| كشلا كلذ لجال « تاجانملا ىف هتذل مظعتو# ءافلا لديواولاب ةبلغي و ىلوالا لعل

 || هلوبق داقتعاو نالسكلاو روتفلا بجوب لمكلا لوبق مدعذا # تاماطلاو



 تمطقةالصلا ف لخد الف ىلة ىف ىلاعت هلالجانم ه.رعشاال ىناف اهوعطقاف ةالصلا ف تعرش اذا ىنكلوىنودشناللاق

 كشلا كلذلجال هفوخو) ربدتف هنعىلاءت هللا ىذر ىلءنعىور اذكهو ىونعملا ءايضىف هركذ هب رعشي 0 هديب

 فوملاانعىا (هنعقبسدقرل رطاحلااىا (ناك نازل هلض_عنا (ءابرلارطاخ رفكيناب) ىرحو قرقحىا (ريدج
 (فوملاةبلغ عراشلا رك نع لوقنماو) هنمرهاب هنع هلاغتشالوا هبيس ءافلت (هنعلفاغإ دبعلاىا (وهو) هن

 هيلع فاح هلاح نوكيفيك هلا هتمئاخو هما ةبقام ف ملنم مالسلاهيلعلا ناصقنلا ناسنالا ناشنال ءاجرلا ىلع

 فوخ نم لجرملا زيزاكزيزا هردصإ عم*ل ةالصلاىف لخد اذا ناك مال_ىلا هيلع هلا ىور + هللابذوعت هند توف

 ىلاعتهللا نه افوخ ايكب لياربجو سو هيلعىلاعت هللاىلص هللا لوسرنا ىورو + ىسونسلاو ءايحالا ىفاكىلاعتهللا

 هللاركم نم يالف فارعالا ةروسىفهللالاق ةزعلا برا كركمنه نءأي نمو الاقذ اهكتنمادق و نايكبت مل امهتلا هللا حواف
 ىهتنا بستحال ثيحنم هذخاو دبعلا جاردتسال ةراعتسا ه5 ديلا ركم و ىضاقلا لاق «نورساْلا موقلاالا

 سلبا ىلع رهظا1ل قو +

 ل2 قوط رطام

 ىجواف نايك لئاكمو
 نايكي اهكلام اههيلا هللا
 نم نمأتام برا الاقف

 ىلاعت هللا لاةف ءاركم

 باوثلاو رجالا ىلاعتدللا دعو ىف دل[ رقلا تامومعلاتاقالطاناو طاسنالاو طاشنلا بجو

 تثندلاق عقودقو هللاب نط نسح هناو بنالا كلذ 6 ةلئاصلا لاعالا ةلباقم ىف

 ثيدحىفو لوبقال بجوم لويقلا ءاحر نطوىب ىدمع ْنَظ ني عانا ىسدقلا

 صالخالا لاوز نم « هفوخو 8 هللابنظلا نسحب وهوالا كدحا نتومال رخآ

 ناب# هنع قبسدق ناكنا ءايرلا رطاخ ه8 وع ه« رفكيناب ريدج كشلا كلذ لجال

 تنال ةهمدقملاهذه ةيسانم لل ىئاخا ءايرلا نم هيو هي هنع لئاغودوإل هل ضع

 لوالانااك ةب ولغملابناح هجوناس اذهلاشناالاانه امتبسانمنهرهظا فوم اة بلغ

 «فوحمللاةبلغ املا زكا نعلوقنملا و طيسبال بك م بولطملاذاةيبلاغلا بناجدجو

 هلاح نون مرد هتان ه مها ةيقاع فد لن مالسلا هلع لاق انه لق ءاحرلا ىلع

 لخد اذا ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ىو ىلاعت هللابذ وعذ هند توفىلعء فاح

 ىسمون:سلاو ءايحالا ىف كىلاعت هللاف و نم لجررما زيزاكزيزا هردصل مع! ةالصلا ىف

 مدعنم اهفام ال ىهتلا نورسامللا موقلاالا هللاركم نما يال ىلاعت هللالاقو

 ةعبار نع لّقن ىتح #9 تالذ ريغ 0 رم اهقفواخاو ءايرلافوخ انه فوااذا بيرقتلا

 ليةنيح وف هنع ىلاعت هللا ىذر تاطاخان رع ةل بق ىدع ىند ةلبق نماهلعل # ةيودعلا

 سأيلا نم # ىسايابت لاق اهنا هاضرو ىلاعت هتجحر نيبلطت ”ىثىاب هي نيحنرتمباهل

 اا لمع ميظعت مدعف ىلع مظع ىلا مداللا ديدشلو ملا مضب * ىلع لج ند ل

 هددصب نك ىلا اه“ هايرلا نه فولللا هيف لخدبف فومللا بناج ةبلغب نوكي

 ىركم انمانال ابوك اذكه

 هجوىف ناك وءاحالا ىفاك
 هنع ىلاعت هللا ىذر رع

 ءامحالا ىف هرك دعومدلا :

 لوعفلل ءانبلاب( لقن ىتحر)
 ةيودعلا ةعبار نع )

 ىابىا (مياهل ]بق نبح
 عاونا 4 نيجي رت رن لع
 اهنا ) لضفلاو ضولا

 عاطقنابىا ((ىسابابت لاق

 ( ىلع لجزنم ) ىعمط

 ةلكوتم تناك ّس مو كك 5 مل ةالصلاو موصلاب اهيلايلو مانا ةعيس تاصاو ةيودعلا ةعبارنا ىو » نالعلا

 جارسسلا جا رسسأب تلغتشاو ةعبا ر تماف قم ند ةعصقب دحاو ءاح ةقاطاها قد ملوةعباسلا ةليللاّت م 15 ىل اعت هللا ىلع

 برشتنا تدارافاهجارسحرلا أفطا ءامل اباهءود رطفتل زوكىلاتءاقن ةقرملا تءاض ودعصقلاتبلقف ةره ثءاف

 كبد نا عنصت اذكهبرا.تلاقو اهبلق ةرارحم اهتبقرتحكنا داك ثرحم هآتااقذ رسكتاف اهدبند طقس ز وكلا نم

 ترهظاو ىتبغر تكرت ةءصقا تنازل كنافالصا بلقىف ناعوتمال بمن ةبحمو ىتبحمنا ةعباراب فتاه فتهف

 اعيان كدا ىءحاف اذه لاثدأ 032 ةحار تبيلظ اذاف ىريغاال كك

 اهلامآو اهئاذلو ايندلا نع

 كتبغر نوكتل اهتببيكف ىريغ ترهظانافاهتبغر

 ىلأ كنفطق باطالا اذه تثعع“ام دعب ةعبار تلا ىفلا نع اريام ريصتل ىدارا



 دلع هرلص لك دس ننال كيلصا ن الا لاح

 نع الوغشم ىنلم# دحاو ”*ىجينا فاحلاعجصلا ملط الك ثيد قاذلانع تضرعاو ىلاءتةهللاريغ دحا هيلع علطاام
 ا رع ناكو + راونالا ة 5 ك2 ا سا 00 + 1س تقولاىف تملا هكردا هللا نع ااغش لغش نم نافىبر

 اذا هنع ىلاعت هللا ىذر

 رخ نارقلا نم هنأ عا

 ةباعكل اهل“ يحيو ادكل م

 هيئاخو ىلع ناك وةدا.ءال

 عومدلا ةريكا نه ناطخ

 ىعا كل 3 الا لوّشو

 أرب ايراق عمسذا ايكار

 عقاول كبر باذع نا
 نع طقس

 هلي ىلا هواك هيلع

 اكتم همك

 ارهش هما نم جر مل

 كلذ لاثما و ةاكشملا فاك

 مث ىصخحم نا نه ٌرك أ

 ىذلاو 2( فذزصلملا لاق

 كالذ فالتخا ىدنع

 ©( صاخمثالا فالتخاب

 ناسلالا .داوشا صمحتلا
 لم دعل ند تار

 لاق «حابصملا ىف هئاذ ىف
 م م ىباطت لا

 ةئاقلا .6 لاوحألاو)

 ( *ئدتبملا نافذ صاخخمالاب

 اهلعو سفنلاب ضرغلا

 جردتسم وهاع «رورغلا وز

 اع (ةلاطب ااو) دق نم لكل ىا 6 امهل يغذي ) حلاصلا لمعلا ن

 م ((اض ريغاو) ةفلا لا نَع

 ىلع فوهلااة باغ لمت ةلالج مدع نم مزايالذا بولطللا ىلع لدبال اذهنا ,هوتالف

 سأأيلا مزمل :سملا لمعلا قلطم نم سيلا مزلت سال لمعلا ةلالج نم سأ لانا ىئالو ءاحرلا

 ىذلا و لاقو هدنع رات#لا وهامىلا فنصملا راشامث رفكوه ىذلا هللاةج رنه

 ىواسطلاك ميجريلا لهانمالو داهتجالا بابرانم سيل فنصملا ليقناف # ىدنع

 بلاطملا نم اذه سيلانلق +خعاشملاروهج ىأرنعدرفن فيكف اولاقامىلع جركلاو

 نيلوقلانيب قيفوتلاوه هلصاحذا ظحاهيف ةيماعلا ءالعللىتلا رومالا نملب ةيداهتجالا

 فصلا نوكينا دعبالو هيتبثم دنع ضرقنع سيل ةلثلاىف داهتجالا ناىلع

 فالتخاب كلذ فالتخا © داهتجالا ”ىزحنمدع حدالا من ةقبطلاهذه لاجرنم

 صخش ىفواهف و> ةبلغاهضعب ىف وءاجرلا ةبلغ صادم الا ضءب ف# لا وحالا و صاخخثالا

 اذه رهاظنا نال «رخآضءبىف فوخلا بلغيوت اقوا ضءبىف ءاجرلا باغي دحاو

 توملادعبال لعو هسفن نادنمسكلا سو هيلع ىلاهت هللا لص هلو رهاظل فلاخم

 لعجينا هلىغبتب سيك لكنا هرهاظذا هللاىلعىنيو اهاوه هسفنعبانم زجاعلاو

 ريسفن ىلع ثيدملا ىنءملوقاف +باوثلاوجر و هّللاىلع ىنَع زجاعلاوةليلذ ةريقح هسفن

 هسفن لعج ىنعي اهرهقو اهلذاو اهديعتساو اك راد نادنم ثيدحلاح ارش

 ةعاط ىف هريصقت عمىا ةينمالا نم هللا ىلع ىئمتو هلوقو اهبءوديو اهبررماوال ةءيطم

 .ةنللا ووفعلا هللا ىل_عىئمتلب عجريالو رذتعالو دعتسال هسف تاوهش عاماوهبر

 ةيَشبهيفنمو #9 كواسلا ىف # ”ىدتبملانافإ# ليقو ليقو ةبوتلا ل رثو رارصالا عم

 وهامب # رورغلاو# روذالذنمالا سفن سيا نمالارثا # نمالاو ب دعل ا راثا ند

 ”زراوهألا كلت دف ناو *ىدتب !!ىا هام ىخبن لب #8 لمعلا نع # ةلاطبلاو 9و هيف ردتسم

 ام لع ش دلاغلا نكل

 اا 07 هز لاطولو ةّيدملا ةيروع جرخال رومالا كلت هيف قينمناف
 ىلاقرو كولسلاةوالحقاذ نم هيامثريغلو فومللا ةبلغ 8تاءاطلاو كواسلاىف

 ءاحرلا ةبلغ هه ة_ضايرلاو ةبلغلاو رهقاب

 هلوقو<دازينا ىلوالاف بيرقتلامدع ن«هيفام ال ءاحرلاوف ومنا نيب# ةاواسملاوا

 فولنا بناج مجرت تالاح تاقوالا ضعءبىف هل ضرعءي دق ادحاو اص2ةناو

 اهل ار اغماهلمدف ل رومالا ءله لدم بيس نأ ب

 نعل تابقءع عل 3 كولاملا ليس بناح

 ىفتك اهلعل ةاواسألا اهضعيىفو ءاحرلا بناح خو ىرخا تالا را ضءبىو

 نلمتالي اما اذهنا ىئْال نكل ركذ ام اراهظتساو ةسياقملا ىلع اداقعا ركذ امب

 دادزا الكلب هلع رمصقبنا ىغبشدبام لكف دباعلا سفنىف مالكلا و جراذلا نم رظن

 مثومث ءايلوالا مث مالسلا يلع ءايبنالا سانلا فوخاىرت اذهلو فومللا دادزابرقلا

 درا ( تولع تياغو نيفتصلا ن (مهناو)
 اووى ا 6 ةاواسملاوا فوم ىلع «ءاحرلا ةبلغ) نيكنلا همرل قر ئذلاّن قبلا نلوا: ن

 ىتعاطنمتدسحال و اهدمب توهاو هب اطصا ةااض را اهناتذنطط اه

 0000000 آذآ ذ ز 02 2ز 121 0 ز 12 1 0 1 2ز 2020 ة ي١6ا
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 نمؤملا فوخ نذوولثيدل نيرمالا ءاونساةحصلا لاسيف ىيبني مهدنغ روهشلاو(كامتظادنع مسلاو) كلن ىف
 راثك الا ىد ىناثلااما و فول عوجرلا هل ىغبنيف لوالا اما ط ونقلا وا نمالاءادةبلغ نم ملاسلا ىف اذهو الرتعال ءءاحرو 1

 لو نسحاام وىلاعت هللاب نظلا نحن وهوالا كدحا نتوءال ثيدملاةلطم ءاجرلا ب لغيف صيرملااما ءاحرلاىلع ثعسامن ]

 لضفالا قالخالا شانم تاتكىف لاقو + بهاوملا فاك هقح طقم رك ىفوتسااف مر ”ىذلا ةباسلكا ناك إذ معضل ع

 لضفا ءاحرلا ناعرف ضرملاىف اماوفوملا هبلغين ان رخ آلا دنع و ةعجأاىف ءاجرلاو فومللا ىواسنا ةقئاطدنق |

 ىلع ءاجرلا بلغاذا هناففوذلا بلقلا ىلع بلاغلان وكي نا غني نايلسلاقةلاسرلا ىف ىريشقلالاقو + هءالك ىهتنا '
 ه٠الكىهتا اهتان وعر ىلا جري الكس وفنلا ىلع نامامز ءاجرلاو ه4 561 ]99- فواىطساوالاقوبلقاادسفىلقلا '

 ظ

 قئاقللا قئادح ىو *

 قةحينال ءاجرلا نأ ملعا ل 0 : كي ا و ل : فلو ضرملاف ءامبرلاو ةححلاىف فورا سا ةلغ يد هلا
 علا ن٠ متينواامو ىلاعت هللالاق 4 ىلاعت هللادنع رعلاو #8 لاق كلذ لثم ضراعتل

 ضرأاىف اجرلا ةبلغو ةعكلل نمالا ءاوتسا غد روهثملا انه ليق من اليلقالا
 ةعصلاىف ةيوستلاةفئاط دنع لضفالا قالخالا جه انمنعو +كلذ لكىلع ثيدحعال

 حج رتةيريشقلاةلاسرنعو ءاقلطم ءاجرلاة باغ ضرملافوفوملا ابلغ ىرخادنعو

 الث سوفلا امامز امه ىطساولا نعو +بلقلا دسفت ءاحرلا ةبلغذا فوك بتاج

 رخالا نودب امهن» لك ققحلال قثاقللا قئادح نعو هاهتانوعرىلا جرخت

 يا انك 5 الاو طوق ءاحرلا نودب فومللاو نما فوخالب ءاجرلا نال

 ليقمث حوذملاك راصف الصا ريطيالوا هلاريطلت امافالاو را_طالدتعاناق ريطلا

 ناك دقو ىبىدبع نظ دنعانا ثيدل ءاح رلابناج حج رت ىبرفاطلب ىلرهظىذلاو

 اناو *محرلاروفغلا وه هنا ايمج بونذلا رفغي هللانا ىلاعت هلوق نآرقلا ىف ةيآجرا

 اذهنكلةلصف» ثيداحاىفاكهيلع اهتقبسو هبضغىلعء ىلاعت هتجررةبلغ اضياولوقا

 فو !ناكفوذلا عمالا

 ءاحرلا عمالا حال

 ءاحرلانال نامزالتم اه“

 ةقيقللاىف نما فوخالب
 طونق ءاحرالب فوذلاو

 لاق اذهلو ةق.ةملا ىف

 فو قرة لها ضعب

 ضارقملا جوزكءاحرلاو
 عمالا امهدحا ديفال

 لاقو * رخ الا دوحو

 رئاطلا حان اهه مهزكا
 راط ايواستو ال دعا ىتم م: رووا هيعرتس .دعاوه اهرهاوط نع نيفلاخإتداح م فاح ف ةلذا مج ر وادنعرش دعاوش اهرهاوظ نع نفلاحلا نا مج فردا ةال
 نااعت:هلوق وك رهاظو فيك لونقم جن ىلع ةيلوصا تاجر نيفقاولا بناج

 ىتح هللا ةيشخ نه ىكنم رانلا لخدبال ثيدح وو اعمطو افوخ مهبر نوعدب
 هللا لاو اريثك متيكلو الياف مكهضل لعاام نولعت ول ثيدحو عرضلاىف نبا جلي

 اهثدحاداز ىتموامانانا ريط

 هناريطلتخا رخ آلا ىلع

 # ثحابم ةسج هيفوركلا بلقلا تاقا نم شع ىباثلا 2 مهفاف ف ومنا بناح 2

 هدضىفو ربكلا تامالعىفو اهباساىفو ركتلاو ربكلا ماسناىفو همكحو هريسفتىف
 بسا:ءهدض وربكلا ىاام«:«انمو هدضو ربكلا ريسفتىف لوالا ثلا 9و عضاوتلاىا

 للذتلاوقامتلاو مضاوتلاةثالثعضا| وهو هدض بسانم وراكتسالاوزنكتلان آبل كلا

 فيلا نو اسصإو طق

 همالك ىهتا حوبذملاو

 فالب ىلرهظ ىذلاو +
 ءاحرلا نوكي نا ىبر

 ةبسناب لضفاو ىلوا
 ىلاعت هلو « نأرقلا ىف ديلا جبرانا ليقدقو + ىبىدبع نظ دنعانا.ىسدقلا ثيدللايف انيورامل اقلطم دبعلا ىلا
 رسسكب (ربكلا) هناكلهم ىا ( بلقلا تافآ نم شع ىناثلا ) ميحرلا روفغلاوه هنا اعيجج بونذلا رفغي هللانا

 ريكتلاو. ربكلا:ماسقاىف ىناثلا ثحملا ديكو نبكلا ريسفت ىف لوالا ثحملا © فحم هس هو ) نا
 لوالا ثعبملا 2 عضاوتلا لة دك ق نكمساشلا ثضملا نكلا' تامالعف عبارلا ثحيملا اهبابسحتا ىف مشلاثلا ثلا

 ءايشالا ريغ اهدضيف زييملا ىف ةدايز (هدضا ريسفن (و) هروصت عرف 'ىثلا ىلع مك نال همدق (ربكلا ريسفتىف

 ةيشاخلاىف اك للذتلاو قلقلاو عضاونلا ةثالث هدض بسانمو رابكتسالاو ربكتلا نانثا ربكلا ىا ( .امهسانمو )



 (نؤوكرلاودحارلا بلاط ىا (حاورسالاود) هلوق هريخ 6 (ربكا)عرمشلا بست ةثالثلا هذه ىا (اهبكح و)

 ىتح هيلع لا رم ئا (هنم) ربكالىا «هلدبالف هيلع ريكتملا) سفن ©( قوف سفنلا ةيؤرىلا ) ةعدلاو ليملاىا

 ناسنالاحرفدلاف ربكلا نم معاوهوهبو هك 50ه هيلع بمغتلا نودي ب سحلا دجوي ىنعي (بجتا | قالت ) دجوب
 0 ل ل2 2_2 2279© سس يبس

 « حاورتسالاوه ربكلا 9 عرمشلا ىف ةثالثلا مكح ىا  اهمكح وف ناب « وو
 رظن ريغنم هلعو هسفن

 قرط دحا اذهو ريغل

 ربكلا ثيدملا فن ركلا

 نساتلا ظغو قلقا راع

 لوالا ن فصلا تكشف

 فرعو ريكلا ىعون نه

 56 و ) طقف ىتاثلا

 ةعصأ رايكلا نه مارح
 نييشلا دنع هذ ديعولا

 نء(ةليذدرو) امثريغو
 ةءادرلا ىنعمم ةلاذولا

 هدض و دابعلا ن. ةيظعال

 داضلا رسكب ( ةعضلا

 عضو ردصءرمس.ااهحثو

 طقاس ىا عيضو وهف

 نوكرلاىهو ب هلردقال

 نود سفنلا ةيؤر ىلا
 عم ريهصلا رك ذ -( هريغ

 راتعاب سفن هدوع

 ةيلارم امهنننو صخمشلا
 هسفن ىربال نأ ىد»و

 لب هنودالو دحا قوف
 ةشاحلاىق اك ةاواسملاىو

 ةعْضلا ىا © ىهو 2

 (قواخلانمنيظع ةليضف)
 مهل مزاللا مهعصو اهنال

 اننفت نيظفللا نيب راغو

 نم دارملاذالاو ريبغتلا ف

 ناب )َ اةحامودعم وا ( هيج ركعج م هيلا ىلا هت هلوقك وهف اهلبق هؤ لماع فاضملا ل 1 هيلا فاضملا نم لاح

 .نالف نم لضنا انا وح 6 لوقب ) تاذك نكي مل ناب 6 الطاب وا ) عقاوا ااقباطم هريغ ىلءهلضفتل رظنام ناك

 ةلالدوا ةراشا ولو «لوش# ناكءاوس هفالخم نوكيناب هالطاب ءاإ## ىلاعت

 « هيلع ربكشلا قوف سفلا ةيؤر ىلا 8# للا # نوكرلاو 8 ةحارلا بلط

 ا 007 ترثو دادعا هلق هفوق اهتور نم لصحف ةيلامكلا اهتاقصف

 ب بسلا قالغم لل دجوب ىتح هيلع ربكم نم 6 هنم ا ربكلا ىا هل النو
 دقوءركنوده.ع نكمي هدحوالا ناسنالا قل ملوالب هيلع بجعملا ىعدتساله اف

 جاتكفهريغ نوددةنىف ةدابعلاءرملا نادجو نم ًاشنيانا بحعلانا رطاا ىلا قبس

 اههتعماسم ربكلا نم معاووف ىلكب سيلدنكل ايرزك ناو كلذ لاعب ناالا ريغلا ىلااضيا

 هلعوهسفنب ناسنالا حرف بجعلانال همدعدنع طقذ بجتءاادوجوو ريغلادوج ودنع

 |0001 اذه اف خو ةنعأ هدمتاع- سفنلا ءاظعتساهنال الوأ ريشلادجَو ءاوس
 6# ةليذرو 9 الواد, فصتاامىلع ءاوساقلطم «ءارحربكلا و هلوش هللا راشاام
 هزعو هقلاخ ديعلانايسن ليلدهنال دوبعملا نود 3 دابعلا نم ريظع 2 ةند ةلصخ

 دابعلا هنع كفن الق و قلد نم صا ودا كلهب هيفو لية نيهه ءامنههتقلخ نع هلفاغتو

 قاعت هللا لص لاقدقو هآ مظعتال فيكوسانلا ماوعنء الضف ءالعلاو داعزلاو

 ربكلاىا # هدضو # ربكنم ةرذ لاقثم هبلقيفنم ةنجلا لخدال سو هيلع

 «سفنلا ةيؤرىلا نوكرلا © ةعضاا «ىهوؤ# اهكثو داضلا سسك #* ةعضلا

 امهنيبو صخشللا رابتعاب سفنلاىلا دوعي ريعضلاهنم اندا «هريغ نود هسفن ديور

 ةعضلاىا #ىهوو# ةاواسملاىربلب هنودالو دحاق وف هسفن ىربالزا ىه وهبت سه

 اهئاصقنواهربعو سفنلاةف رعم ليادهنال قلاغلان ود قولا نم ةيظع ةليضف

 ةنكسمريغف هسفنىف لذو ةصق'مريغىف عضاوت نإ ىبوط ريغصلا عماملا ثيدح ىف و«

 ك1! لقا جرو ةيكملاو هقفلا لها: طلاخو ةيضعمزيغنم هعج- لاموه قفناو
 لزعوهثينالع تمركو هتريرستنسحو هبسكباطو هسفن لذ ن1 ىبوط ةنكسااو

 ىلاعت هللاهءفردبعلا عضاوتاذا مالسلا وةالصلا هيلعهنعو «ثيدحلاءرسشسانلا نع

 ىلاعت هللا هعفرالا ىلاعت هلل دحا عضاوتام رخآ ثيدحىفو *ةعباسلا ءامدلاىلا

 تاو اربكت ىم<اف رهاظلاىفناربكلا ليقربكت هلوتهربخ أدب ه«ربكلا راهظاو»
 راهظالادنع هبلقىفدجو ناب «ادوج وموه ربكتلا لصاوهواربك ىمع-دف نطابلا ىف

 | هرهظا هنكلوسفنلاف دجوبالناب «امودعم واه هنم هرهظف بلقلاىف دجوىنعي

 هللانم وهامديف لخديو ربكتملا ىلع ربكتلاك «افقحوؤل ربكلا ثاذناك ءاوساهنم



 اكل الط ىأ' ( رابكتسالا و و ديكلا نقف كلذ رن داو لكلا ًأدتبلا ربخ (ريكتز هيلع هءدقتل (لمفوا)

 اماو هجونمصوصخو موعربكتلاو ربكلا نيب ةينسذاا نا رعا* قالا ىف لاشالف (لطابلب) هتالطا (صنخم)
 (ه.ىلاعت هللا فصونال ) لطابلاب هصاصتخال ىا 6 اذلذ ) هداز هجاوخ ة.ثاحىفاك قلطف رابكتسالاو ربكتلا نيب

 (م ارحربكتلاو )ربكتملاهللاقيف ىلاعتهب فصوب لطابلا و قلل ماعلا سه[ 7مم 9 ( ربكتلا فال ) ربكتسملا هيفلاشالف

 فلكت هانعمو لعفت هي ركت# سلجلاو ىثملا ىف ريغلا ىلع مدقت ناك ه«لءفوا#

 رابكةسالاوو# نطابلاو قالا ىف دجو.ؤ لزالا نه هبفاصتالاىلاعت هللا ىف و ربكلا

 مو رابكت_سالانيبو هنب اذكو ربكتلاو ربكل نيب ةي_بنلا و «# لطابلاب صحم

 هداصتخال ك«اذلنإ# ليقاذكقاطفرابكتسالاو ربكتلانيباماودجو نه صوصخو

 ربكذملا هتاذ فص وىف ىلاعنهللا لاق اك « ريكتلا فال هن ىلاعت هللا فص وبال لطابلاب

 ناف هسفنلالا ءايربكلا ىراالو هتاذولا ةفاضخالاب اريقح لكلا ىربن٠ ربكتملاناف

 ىلاعت هللاريغل قالطالا ىلع ثالذ روصت.الو اقحناك هللا ىفاك ةقداص ةيؤرلاتناك

 تافآلا يظع هنال دحا لكىلع مارح ربكتلا وف مومذملاوتهف الطابف ةبذاكناو

 اذاف ىلاعت هلالا وحال هنالىلاعت هللاةبوةع ةعرس بجوهو تايلبلا رك اعيشو

 ه«ركذملا ىلع الا ىلوملا بضغدتشا ىكلوملاب صتام دبعلا لف

 ملصلاب هن دنت الف ”ئىشريغب دحا كارضغا اذاريغلا نع ىوانملا لاق +زئاحي سيل ريكتملا ىلع
 عضاوتلاىف طارفالال يق ةمئنءو قحريغب هسفنربكتو لحم ريغىف كسفن لذتكنال

 .نطو٠ىف دبعلا ماه نا ىقفتا اذاو ةناهلاث روب ةسناؤااىف طارفالاو ةلذملا ثرود

 رهاذيناو هنلنعو نءؤملازمل هتظعو هتوربجو نامالاةنع روهظ هف ىلوالا

 هيضتقام راهظا ىلوالاف ةلذلاو عوضا ضتانبام توربجلاو ةفئالا ن٠ نءؤملاف

 #« ةتدص هلادق درودقهلافؤ» نمؤملاةزءبنامالا يم نطوملاكلذ

 هلالض ىفىدامتهل تعضاوتاذاهنال ةقدص ربكتملا ىلع ربكتلا ةرواكهءلع ربكت نه ىلع

 ىئرهزلا لاقو نر ركشلا لف كم فاشل 26 اه نمو فسلم
 نيااظلارظا' ىل ءتدللادج رةفينح ىبانءو + مالسالا ىرع قثواايندلا ءانبا ىلع رب ها

 سفنلا ةففرلال ربكتملا هينا ربكتلا نوكيدقليقو + هيلا تفتليال نا عضاوتن٠

 7 نم ىلعركشا ذافمنب يذكلا# ةااتخالاو ذليل! نلك را ملا در نا
 فنوغلا اعاهساو ممكو ثرسكل رامدكلا عم 6 لاتقلا دنعالا و © عضاوت هلام كيلع

 هيخال هلذبامردق مدعلا راهظا « ةقد_صلا دنعو» الا 4«ر» مهبلع ةباهلاو بعرلاو
 ءارقفلاعم هطاسناو هتثاشبو هجولا ةقالطو ءاضدلاو مركلاو رورسال ازارباو

 هيلع قدصت نم ىلع ظعيالزا ىغبأي لاقام ىفانيالف جانتخالاىدلديلا اوهجوتبل

 هنع ىلاءتهللاىضر رباجنع دوادوبا هد هلىذالا هوباع ىثاحتنو قفريو
 دنهل عفو ةعلامضب «6ءالرحلااماف لوقيناك لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وس رنا

 ىلعالا)دحا لكىلعىا
 اماّرح نوكيالف ( ربكتملا

 هلا دشو ةرودت هلا )

 ىلض هاىورال (ةقدص

 لاق رك ىلاعت هللا

 ةقدص ربكتملا ىلع ربعتلا

 ركتملانا همجوت ىف لق 3

 ىداعدحا هلعضاوت اذا

 هيلعركت اذاولالضاا ىف

 امع عجربو هب نا نك

 ركلا نوكف هلع وذ
 هلفف مج ىلع هلاهيبت هيلع
 ىبا مامالا نع ىورو

 نم نيملاظلا 0 ةفنح

 هيلا تفتليال نا عضا و

 ىعفاثلا مامالا نعو +

 ند نيكتال ىلاعت هلل' هج- ر

 نعو * كلا ىلع ل

 ءاننا ىلع ريحا ىرهزل

 مالسالا ىرغ قثوا ايندلا

 نلَللذت # ىاشلالاق *
 كاذ ىرب # هلتالذنوا
 ىفاك # هلبالال لضفال
 دنعإب الا (و) قيفوتلا

 ءردكلا نب (لاكتفلا
 ةرداقلاو ةوقال اراهظا

 ىلع ةدشلاو ةعاجشلاو

 هللا هاك ءالعال رافكلا

 دنع )الا وز ىلاعت

 هجولا ةئالطو اصلا و ِم ىللاو رو رسال از | راو دق حال )»َ قى ويل ةقبر 2 هلذامردق مدعأ اراهظا )َ ةقدصلا

 رباجن ع 26«د) هلو هلزوهرملا دواد وا 6 + جايةحالاىدل هلا اوهجوتيا ءارقفلا م هطاسناو هتشاشبو

 ريكنلا ةيترعلا مف و ةمعلا مضب ( ءاليللا اماف لوقب ناك لو هيلع ىلاءت هللاىلص هللالوسرنا هنع ىلاعت هللاىضر



 اهلا الو ركلاىا( هسفن لج رلالاتخاف]) هك م: لح اهب وا اهنءىا ( ىلاعتدللا < ىتاا) ل لا ار

 رددكل ( لاتقلا دع (

 ماحشالاو ةرفكلابولق

 هلامخاو ) مهلع ةدشلاب

 هللادج » ةهقدصلا دنع

 لاصيال هليهأت ىلع ىلاعت

 لق هدب ىلع هدابعل ريذلا

 كالذبف ه:ح رب وهلل ا لضفس
 فنصملا لاق اوحرفيلف

 لايتخالاب دارملا لعلو )

 (ىنءلا راهظا ةقدصلا دنع

 تافتلالا مدع وزان دلا نع

 ماقع هدنع هلاف(لاملا ىلا
 فطع 6 هراغص:ساو 2

 اذكو ىبنلا راهظاهلوق ىلع

 ىا ( هلالقتساو ) هلوق

 مظاعت الف ىنعي اللف هدع

 هدصقيل) هنوهتسي لب هلم
 بلطلا ف(طاثْن ءارقفلا
 ىا (ناان٠ نماو)هنم

 (ىذالاو)إ ةمعتلا دادعت
 الاو ) ىطعا ام عفرتلب
 © دلا تاما ءالرلز يلا
 ءايرلا باب ىف ةفاسلا

 عشا © ركل ند
 امندلاف ريكلاىا (هناف)

 مارح سيا) طرسشلا اذهب
 مارق اموت نك ناو
 ( ىلاعت هللاءاش نا ”ىدحس و

 كلا راهطا لشاللاو

 2 بلقلا ىف هنودب

 ريكتا عضاوم ةعبرا ىف

 دنع ريكتلاو ريكتملا ىلغ

 كل رافكلا عم لاتقلا

 0ر77 تت ثثثتثتثتثآ#ا“١

 هربكت * لجرلا لايتخاف ىلاعت هللابحي ىتلاو# ربكتلا لاتتخلا هنمو ربكتلا ىنعم
 ربكتلا زاوج تبئف ك«ةقدصلا دنع هلايت+او وه برملا لها عم «6لاتقاادنع هسفنؤ#
 اناق+ ءاليخلااماف هل وق ىف مالكلا ءادتباىف ءافلا هج وام ليقناف *ةقدصلا دنع و لاتقل دنع

 اهنمو *ىلاعتدّللا بحت ام ةريغلا ن٠ نا وهذا نيج را نع ىوراك ةّغو ءادتا ثيدحلأ

 ةريغااف ىلاعنهللا اهضغس ىتلااما و ةبسررلا ىف ةريغلاف ىلاعت هللا اهسح ىجلا اماذ ىلاعت هللا ضغبام

 بح ىتلا ءالبإ |اماف ىلاعثهللا بنام و ىلاعت هللا ضغسام ءاليمللانمناو ةبسرلا ريغىف

 اللا لاق لج را لاتخ اة لاعت هللا ضعب ىلا ءالمل!اماوهتعو ىلاعتدتلا
 فلتثيدحلاىف راصتقالا اذهلث.و هبدهثتسملا لحلاىلع ثيدحلارمصق فنصملاف

 روهظدنع اص وصخ هلوانم اه”مامتالا وهةمم زعلا لعل و+ زا وللا بناح راتخا ف:صملاف

 زاوج ةقدصلادنعلايتخالا رهاظ نم ,هوتالمت ءافلا ظفاك ثيدحخلااذهىفاو طامرالا

 ٌْ صلالاب عونم راثكتساو ىذاون٠« وهو هلع قدصتلا ريقفلا ىلع قدصتملا ىنغلا ربكت

 | لام لان وكل اببس راص ثيحريقفا ريقوتلاو لالجالا قدصتالل بدنلا اولاقدقو

 نوك ىلعو لاملا كالذ ىلعاباثم هنوكىلع ارادمو هلايقرقحاكمل» ىزاجلا راعت_سملا

 .اذكو اذكو رافغلا كاللاةنازحىف هعضوهناكث يح فاتلاو عايضلا نه ان وايل

 لاما! نع ه#ءانغلا راهظا ةقدصلادنع لايتخالاب دارملا لءاو» هلودب فاصملا هءفد

 مهوتيالثل ”ىثب سيل هرظنىف هناكماطعا ىذلا «#لاملا ىلا تافتلالا مدعو و ىطعملا

 هدع# هلالقتساو#9 هاطعاىذلا لاملاىا هراغصتساو# ىذالاو نان:ءالا ريقفلا

 نملانمنماو طاشنب © ءدنرب و هيلا ليم «ريقفلا هدصقيل## ريقفالا يعن اريقح اليلق

 راهظادارملا ليقو ا قلطم ريغالو تقولا كاذريغىف هلاسيغرت نوكيو «ىذالاو
 هد اد وجلال و لئاسريغ اهنع ىنغتسماك ةقدصلا ذخأيناب ىنغلاه لع قدصتملا

 ىلع دهللاو اهذخا نعاففعت ءانغتسالا هيلع قدصتلا دير. نم راهظا ه.دارملالقو +

 نكت ريال هناكف ثيد لاى اك ىلفسلادءلا نم ريخانلعلا ديلان ال بكلا نه فافكلا

 "| داراا نوكينا نكمو لع ةقدصلا تلال مرح ىعماهلاكريغلا لام ةلاسغذخا ىلع

 ببسي 651# ارملاب ربكتلا 8 قباسلا ءانثتسالا ىلع فدع الا وي ةقدصلا راثك اوه

 ايندلا بابساب لجرلا رهظيناب هيربكلا ن وديه اهتعتماو #ايندلا بابسابوإل ءايرلا
 سياو# ربكلانم عونلا اذ_هىا :هنافإ» ريغلا ىلع ولعلا ىلا سفن ليه ريغنماربك

 ةحودمتاهناف لوالا ةثالثلا فالح عرشلانه اهو ركم «امومذم ناكناو مارح

 " ىلوملا لاق «ىلاعت هللاءاشناإ# هليصفت # ىح“وو# ءايرلا تعم ىف # مدةوؤإ

 .ربكاملا ىلع ربكدلا عضاوم ةعبرا ىف زئاج باقل فهنودب ربكلا راهظا لصاحلاو ىشحلا

 || ءارقفلا دصقلجال ةقدصلا دنع ربكتلا و تكود 0 لا عملاتقلادنع ربكتلاو

 . ةثالثلاف الح عرشلاىف هوركموموهذم اذهوايندلا بابسايةآ ارملاب ريكتلاو طاشنب

 "ءوركمو مومذم اذهونيبو ٌراجهلوقنيب ةمالملا مدع إل ىهتناةح ودم اهنافلوالا
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 «هتنئرم نودامب) عضاوتلاىا (ةعضلا راهظاوإ هداز هجاوخ ةيشاحىفاك هيفذحودمم اهناف لوالا ةثالثلا فالح ْ

 0 عضاوت  هربخ أدّبم راهظاو هه ؟مه رس (اليلت) اعرشو افرع اهب وسلا ٍْ

 لاه ثيح ةهاركلا عم زاودلا عا8ق+ا زوجي معآ ةعبراىف مرحب سيا ىلوالاف

 قدهسا ىتلا هته نوداع له عضاوتلاىا ه# ةعضلا راهظاو إو ةحاركلاعمز وح

 «دو عضاوتالل ت8 هتنر هيضتقت ماقمنعهسفن لذ رهظي نابافرعو امرشاهل

 كفر ىف كعضاوتنا نينم ملا ريماان ديشرلان وراها ام“ أ نبال وقهئمو ظارفالا مدعل

 انطسبو ةع ىق اتفض اونو هنلخف الاكب هللافاثا ما نأو كرش نإ ك1 1

 ىلاعت هللا ناود ىف بتكه بس ىف عضاوتو هلامىف ىساوو هلاج ىف فعومدب تاذفؤ

 ددوتةدايز راهظاىا # ىقلتث اريثك ناكناو ف ءايحالا ىف اذك هللا صاوخنم

 اهتاهاوسفنلا لالذا هيف نال م 3 ليقاكام داراهب لصوت ىغيشام قوف

 فنصاملا مالكنمموهفملاو هش و هذاتسال حودمم هناف معلا ب تناك ىنالاو ةدئافالب

 ىدع نبا ىدع لي ب رخال ىلاءتءاضرل و صو احلا | ىلع هبط ناكو ةءايدلا مولعلا نهنا

 فيضاام« ام وف ممزإل ىلهابل 6# اههذع ىملاعت هللا ىذ رةمأماىبا وي لبجن هيذاعم نع

 اهطقنموا الصتم ربرقتوا لعفوا لوق نه ةصاخ 0 و هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا ىلا

 لصتم ريغو الصتم نوكي دق عوقرملاو عوفر ريغو اموذرم نوكيدق لصتللاف

 ددزلا ىف ةدايزلاىا * قاما نمؤملا قالخا نم 0 0 عوفر لصتم دنسملاو

 ىلع ريغصلا عماجلا ىف ديزو هدام ناسنالا نو . جب رسم دل قوف عرضتلاو

 هلعل ىقلقلا هل ىغبني لعتملاناف « لعلا باطىفالا ل دلا الو قهببلا نع
 ضدرألا نامذا هحصنل نعذرو هما مامز هيلا قلي ناو هتمدخت فرشلا راهظاو

 بكريا هتلغب هل تب رقف ةزانج ىلعتباث نن دز ىلص قذاحلا قفشملا بوبطل لهاجلا

 نا نسما اذكه اقف ديلا ل وسر نع ناار هن لحس ز لامتا هناك سان نإ
 هيلع هللالوسر تيب لقا لعفننا انما اذكه لاقو هدز لبقف اننالعي لعفت

 هلعافب ىرزامو ةعضلاو ةلذلا لها لاعفا نم لعملا ريغل قاقلا ىلا لاق +مالسلا
 مث + هنيهينا هريغ ]سباك هسفن نيهينا دحال سياوهسفن رادقم ةلق وهتطاقس ىلعل درو

 ىزوطلانا مكح و قهيبلا دنع فيعض ثيدملا اذه هفنص» ىلع انمط ىوانملالاق

 ىلع فنصملا جا>اف ةاقث امهكاحرو نادانسا ثيدخللو انه ليقام ل «حضاف هع ضو

 لاقيناالا مات سيلا اضيا فءضلا قيرط ىلعو الصا مي سبا عضولا قيرط

 ةماما ىبا قير ىلع هتهك زول فس هن اك ذاعم قارط ىلع عضولاو فيعضلا

 دا لك نم ءايشالا عيمج ىف « مومذمقلقلا معتم ملعت ف باتك «ىفو» لمأتت
 قات ناوي علا بلاطا## ىغبذي هنافإ# معلا فش ةوقل معلا باطىفالا إف دحا لكم

 ةسياقملاوا ةلالدلاب هيرو هد_ثرب ىذلا هذشل اذكو هنم رمز ىذلا م هذاتسال

 « امركيمل اهعاذا ناصدشيال « اههالك بيبطلاو معملا نا + ىعاشلالاق

 , العتت درا نا معلا اذكو *ايوادن تدراناكبيبطمركا «

 ( قلق اريثك ناك ناو دونغ

 ددوت ةدايز راهظا ىا

 هب لص ويل ىغبلام قوذ

 ركل ( مومذم )امدارل
 ىفالا ) مقاولا فالخ
 هيلع لبقيل 6 معلا بلط

 جرخا + كلذ تاع |

 هلوهب هلزوم رااىدعنا

 نب (ذاعم نع (ىدع)

 ىّر ةماماىناو) لبج

 اعوذ م اههنع ىلاعت هللا

 نمؤملا قالخا نم سيل
 مرعلا باطيف الا قامتا

 قهبلا هاور ثيدحلاو

 نم سيل ظفلب ذاعم نع

 قلعلا هولا 'قدلدخا

 لعلابلط ىفالا دسملاو

 حرش ىف ىوانملا لاق +

 قاقلا ريغصلا عماجلا

 قوفذ ددو-:لاىف ةدايزلا

 نم جرس ىغ_ةام

 نبالاق+ هداه ناسسنالا
 نمؤي ملهقلمت ركن م زعملا

 هركم فرعي ملو هرش

 ملعت )2 باتك (فو)

 6 موءذم قاما معتلا

 فالخ راهظا نم هيفامل

 طارفالا نم وا عقاولا
 هلا لعاا بلط ىفالا ١)
 «6مهذاتسال قلع نا ىغش

 نا / لاف ةحصنبلا رش 1

 اهمالك بيبطلاو للا
 ابعت تدرا نا رعملا اذكو # ايوادن تدرانا كبيبط مركاف # ام ركب ل اههاذا ناححنبال #



 6 مهم دفتسل ةاكرشو)

 ذاتسالا نعم ىفذئيح ,هو

 ىا عمك ١ناو ىهتا)

 6 مارحللذتف ) قلقلا
 هللا ىلص هللا لوسر لاق

 نمؤلل لحال و هيلع
 الا ) هسفن لش نا

 تلرل هيف (ةر ور

 وضعلاوا سفنلا فلتك

 ريكلا ةلازا لجال وا

 ءداز هجاو من ةيشاحلا فاك
 طرفلالاذنلاىا(وهو)
 نم) 6 سنع ثلاثلا )
 6 ملاعلاك بلقلا تافآ
 لخد اذا ) ماللا رمسكي

 6 ( فاكمدا هيلع

 ةلم«#لا نوكسو ةزمهلا
 فخ عناص ه ركل هاف

 نع) ماقىا (هلىختف)
 ( هيف ه_-دلجاو هسلخحم

 هلئوسو مدقت مث) هلاويظمت
 جورالا دنع ( هلمذ

 ىلا) ىثمىا «ادعو)

 هماماوا ( هفلخ رادلاباب

 ' («سسا دقف) هلاعيشم

 01 اطال
 اليلذ راص ىا

 هي 7 قس
 يا سس 7؟7؟؟تفئ؟ت؟إ؟تإب“_ تبل 7ااااللللل ا س2ييس7بستسمسسسسطببببببطصا

 ةيبشا هيفق * يا ص هاا ىنعمىف ذكح مهو 3 م4 ديفتسيل هناكرسو 3

 ةدافتم الا نوكتدق لب ركدالو مهنم ديفتس دق ليذاتسالا ىلع ةدافتسالا رصقال ا

 ذم التلا ضعبل همه بعصي و ذاتسالا ربرهت قديدقذا ذاتسالا نماع ٌرثك ١ ءاكرسشلا نم

 هتمذم و ريغلا ريبعت نم فاال و ريكت النا يخبذيف هتدالبل وا ىقاوبلا ىلا ةبسنلابان دتبم هن وكل

 مهاكشتسا نم ةدافتسالا ىلع مهنم ةدافتسالا لمحت نا نك و هعافتنا ىلع رظنلا رمصش لب

 وقنا رطاخلا ىلا قباسلا نكل قلعال بلطلانامز ريغ ذيلتلاو اةلطم ذيلتأا ريغف بلطلا

 نيح هذيل ريغ ءازعلا ىلا قلعال هنا ءرهاظ نا مال + هعم مهةثحابم و ذاتسالا ىلع

 ةناعتسالا و قافشتسالا ةلعلا لمجنا لصاخلاو لكلا قامت زاوج ىضتقت لعلاف رش |

 نكي من مينا نكي علا فرش قلطمناو ميالف ةرابعلا رهاظ وهاك بلطلاىلد

 حلاصنلا و ظعاوملاو ىواتفلاو لئاسملا ىفولو ءالعأاىلا ريغلا جايتحاناب ةسياقملا

 ودب عافت اللريغلا قامت رصلف ةدافتسالاب عافتنالل ذاتلا قلمت زوجيامكف ىرورسض
 تيدهل ا وىوعدلا ىف رصملاانيب ةافانملا ,هوت عفدنب نا نكما رك ذامو لعاهللاو ركذام

 عضاوتلا راهظا ناك «ناوو# ذاتسالا عم كيرسشلا عججو عاملا ملعتىف عسوام نيبو

 لذبنا نمل لحال سو هيلع ىلاعت هللاىلص هنع ىوراك مارح لاذتف زكا
 هللا ىلع لكوتلا مدع نه هللاريغىلا راقتفالاو ىويند نمالالا سيل تالذناو هسفن

 042 7 ورضلالا# هللا ىلع روصقمءاطعلاو عنماو رضلاو عفنلا وهللابةناعتسالا ةلق نمو

 دعاوةنمو ركتم ملاطظ نم الترا كاتيوع نك عوانلاَمَوا سفنوا نيد ةنايصك

 ا كبدي ريال و للا مكب هللادب رب ىلاعت هللا لق رسيتلا بلحن ةقثملا عرشلا

 ةدعاقااءذه ىلع جرت عرسششلا صخر عيججو جرحنم نبدلاىف ركذع لعجامو

 وه اك اريثك رهظا ناو هلوةىلع افطع رثكا ناهلوق ناك نا فنصلاىلع درمت

 كالا وريثكلا نيب قرفناو ةةيقح نيفوطعملا نيب راغتالو لياقتالف اظفل رعاظلا

 ةيمومذممزايف اقلطم مومذم ٌثك الاوزعلا باطريغىف مومذم ريثكلانا ىنعم ىلع

 ىأرلاو ىأرلاب دييقتلامزايف قلطملاوه لوقنملاو ثيدحلا رهاظو علا بلطف ثكاالا
 ىئئتسملا نوعذم ىلع فاطع ناو ,كلا نم لقا الو ثا سيا صنلا ةلباتم ىف
 ةرورذل'كالتذا ةرؤرضلالاهلوق حدلال 1 مف مهوتاك رعلا تلطيف هلوقىا

 عضاوتلاهداىم نارهاظلا مث اذاتسا هلثم ذذنالنا نكعهنا ىلع ةذتاسالا نم ىتأتال

 علطا هلعااضيا هاشثتسم ىفالا اقلط» مارح رثكالاو مومذم ىنثتسملا ريغ ىف اريثك

 «بلقلاتافآنمسثع ثلاثلا ف للذتلا ىا « وهو مهئافدو ىلع مكحلا للدىلع

 لاعتلا ل-ع هتعنصىا فاصخ © فاكساهيلع لخداذا ملاعلاك هه للذتلا لاثمو

 مدقتمث »» هلايظعت كي هيف هسلجاو هسلجم نع 9« ماق ىنعي لاحت ©« هلىصتق ف
 الثم «رادلا باب ىلا# ىشمو زوا<ىا « ادعو © جورانادنع## هلعن هل ءوسو

 |. ةلذلا رهظاوا اليلد راص «للذن 0 اسيسخ راص # سمسا دقن هفلخ قي هلاعبيشت

 «اماوز



 ناووه فيك لاق ناب ”ىث نع رسفتسا نيح 6 لاؤسلا ىف قفرلاو رشبلاو مايقلاب ) بولطملا (هلهعضاوت امتاوإلا|
 (هثوعد ةباجاو )هدازدجاوخ ة.ثاح ىفاك راسفتسالا ىنعم لب هه 3؟1/ ريف- روهثلالاؤدلاال انه دارملا هنالوه

 هي رشباا وو هللاص وهنا وحك ىا رهاظلا * مايقا اب فاكسالا 6# هل دعضا وتامنا وو

 باوجنعءوا هئيمم بيسو هتراص٠نء ه#لاؤسلاىف قفرلاوإف هلدجولا ةتالطوا

 جب رت ىلع جارخ الا لبق نم ءالكلا هعمةملاكملاو ةيطاخلاىف قفرلا ةلخلابو هلاؤس

 ىعسلا ووط اربكتعنتعالف هتفايض ون ىلا( هت وعدةب اجا ول ركذاع صيصخلاال ةدآعلا
 ىضقنم ريغصلا عملا ثيدحىفو + هعسوىف ناكنا اهلجال ءاجىتلا # هتجاح ىف

 ناكىرخا ةياورىلءاضيا هيفورمعاوا جح نك رجالا نه هلزاك ةجاح سلا همخال

 لضف هلسانلا تاو> ءاضقو ىلازغلا نع ىوانملا لاق* هرمدتلامدخ نك رجالا نمهل

 ماركلا ةلزنم مهةح ىف لزتيناىلوالا+تاحرد ثالث هلقادلا ق وقحىف دبعلاو مظع

 لزني نا ةيئاثلا* مهب وأق ىلع زورا كا دا قمه 'ةفر مهضا رغا ىف ىعسناوهو ةرربا

 لد ناكل 5 مهنع فكي نكلوهريخ مللي الف رهقح ىف تاداخاو متاهلا ةلزغم

 ةكئالملا قفاب قكتنا ردقنلنافدهرسث قَتوهريخ جربال تايللاو براقعلا ةلزنم

 لوزيلا مضر ناف تايلاو براقتلا ةحرد للا تاداحلا ةجردن# ل نار نجف

 كيلعالو كلالافافك ويت كلءلف نيلفاسلا لفساىف ىضرلاب ضرتالف يبلع العا نم

 لعتاما شهااي لاقف فكتعمانا لاقف ةجاح ىف ىشثللاب ىتائبلا اناث نسللا ا اضياهيفو*

 ىعسلا شال دك اننا هنمذخاو ةح دعب ةحنم كلريخ كيخا ةجاحىف كيشمنا

 هضرعو هن دةمالسو كلذ ىلع هتردقدنع هلامو ههاجب مهتدعاسمو هتباط حلا صم ىف

 هسفننم ىلوا سانلا لك لم نا قئاللاذا «دنم اريخهسفن ىرب الناو# ىهتنا

 ىراقلا ىلع وىربم ا لصفو ةيبطاشلاة جام دىف عقوو فنصملا ح يصيسإك ارفاكولو

 هلمت ع لاء برف هليلاعت هللا محا ذاع دحاىردالو اهءاو رومالانال هحرشيف

 سفن ىردتامو نوعرف ةرح# ريخت هلوتخي لهاجبرو ماب ةصقنم تعساكوسب
 هللا ىلص لاق «هرغصتسيال وف فاكسالا نم هنوكل#«هرقحال وه ادغ بسكت اذام

 للذتلا نءىا © هنموؤ» ملاماخا رقح نارعشلا نم ”ىرعا بسح سو هيلع ىلاعت

 رضبالنودملاوا ءارقفلا نم هريغاهلأسناو هي هسفنل همو توةهلنه لاؤسلا مارملا
 ىوانفلا عماج ةيهارك نع ةرصلاىفو جاتحلا ثاذل ةناما وهلب الئاس ن وكل

 لأسنم ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوقل لاؤسلا هلل الدمونتوق هدنع ناكنمو

 شوج وا شودخ ههجوىف هتلأسمو ةمايقلامون ءاج لأسي اع ىنغوهو سانلا

 لل لحال ماليلاهلعةلوقل مارا و ةرورظ يضم هسا لنا

 ليلق ءادها لاؤسلانهو ناسالاتافآ ىف ىلاعت هللاءاش نا ”ىح#و © هسفن لذنا

 ءاطعاب ترج انئامزىف ةداعلا نا [ك «ناتإاناو سرعلا ةوعدىف لعشاكريثك ذخال

 فاد فروعتناو هلمزالوا هسفنىف لاذ هلاف ريثك ضوع عف ددصق ىلع لدلق

 هتفايض لككاىف هاعد اذا

 رك او ملاعلا الذ هناجا
 ىعسلاو ) لمأتف هيلع

 جاتحا اذا 6 هتجاحفف

 هيلع هللا ىلص ىنلا لاق هيلا

 سم خاعمىثم نم سو

 رهش مايصك ناك هةجاح ىف

 عم ىثم نمو هفاكتعاو

 هللاتنت هيدي مولظم
 مول طارضلا يلع هيمدق

 ةضورلا ىفاكمادقالالوزت

 اريخ هسفن ىريالناو)

 الو )لوو كالذو#( هذ

 سصن بأب ن* ( هرم

 رول انرقخ اراك
 هكا ىإ ليعمل كَ

 0 7 هاف اذذسا ةراقععلل

 هعزص ةمطل 6( هرغصتسا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق

 نم 'ىئرما بسح سو
 مسملا احا رق نارقلا

 لاذتلا نم ىا (هنمو)

 لآ 6 ( لا وكلا

 )» هسفلهمو توقهلناز

 ءارةف'انمءريغل هلكسناو

 نوكيالو ضي الن ودملاوا

 كالذل ةناما وهلب الئاس

 هجاوخ هركذ جاتا

 هللاءاشنا ”ىحس و هداز

 تاناىف ل هناي ( لاغت

 ىطعل ناب )2 نائاخاو 57 ةوعدف لعشأك ريا لحل 0 ءادهإ 03 لاما ناساب لاؤس هناالا لذلا نمىذلا

 اذه ب 1 زف لعش اك ريثك يد 5 نور سانال هريغو نوباصلا نم 1[ دن رعلا بحاص



 191 (هيفإ نبرسسفلا ضعب لاقىا (لق) كاذب هنعز رحلالملق ايش ابحاصل ىديف (لكن وانغ ذاختا ديرب نكوإل
 ا!؛لاح لبق ءازط اراثكتسال طعنالىا ه7 موس (زكتنت ننمالو ىلاعت هلوةلزن) ريثكلا ذخال ليلقلا ءادها

 تلطلل نيسلا و لعافلا يعض
 ريثكلا ابلاط طعتال ىا

 ' ريغهيف ليقو ىلاعتهلل لب

 نه ىا ( هنمو ) كلذ

 ىلا باهذلا ) للذتلا
 ىلا« و) هريغل (ةفايضلا

 ىا ( تملا ةيصو )
 ناسحالا نه هلعشب ىص وام
 جرخا * ( ةوعدالب )

 هلوهب هلز وم رملا دوادوتا

 رعن هللادبعنع)(د)

 لاق هنا امههذع ىلاعت هللا ىذر

 هللا ىل< هللالوسر لاق

 ند 0 هلع ىلاعت

 ىعادلا 6 بحي ف ىعد

 الو اهريغوا تناكذنلو

 دقف ) ه4 ىعرش عنام

 © رولا كبل ىدع
 فلخلانا ىضنش اذهو

 روك ذااديشب ةباحالا نع

 لخد نمو) ا
 ماعط ىلع ةوعدريغ ىلع

 6 اقراسلخد ) هوتوا

 هلزذأي مل ذا ريغلا قل
 جرخو ) لوخدلاىف
 ىهو ةراغالا نم «اريغم

 اوفلتخا مهناوعا +بهنل
 لاق ةوعدلا ةباحاىف

 اًقط» 0 واهنا مهضعإ

 نورد لاق واش دل |١ د

 ةبجاوة عل ولاريغىف ةنس
 مدع طرشب اذهو اف

 ءايرلا ةوعدل |بحاص دصق مدعي نظلاوا معبوامع-كواىرينكاو ا 41١#ىف ركل و

 ددرتلاى ا (فالتخ+الا )لاذتلا نمىا (هنموزل ءهدازهحاوط هيشاللا فاك زوجاللب تكل سيلف كالذ عماماوةعم-لاو

 ' هلنوطعيف اليلق ةيرق ىلاهاوا ةعاج-ىلا ىدهبف # لحتوا منغ ذاخا دب ربنكو##

 ْ 34 زكتس'ننكالو ىلاعتهلوةلزن ظريثكلاذخال ليلقلاءادها ىف ىا © هذ ل يقل امانغا

 ىهنهنالو هفالخىلع روه#انال لبق ظفلب ردص امئاو ريثكا ايلاطاليلق طعتالىا

 هاطعا امك ا هلبوهومانه ضوءبنا عمتنوهو أ. شبه ناوهو رازغتسالا نع

 ءامدلابف لاملاب ةافاكملا نع رد 6 ناذ اهلثموا اهذم لضفاب ةيدهأا ”فاك نا ىلضفالالب

 ةيصوو ةفايضلاىلا باهذلا هنمو8 هةفلا رهاوج نع ةرصلا ىفاذك ءانثلا نسحو

 هللا ىذر رعن هللادبع نع دوادولا#«د# © ةوعدالب 8 هنىصواامىلا ىا## تيما

 ةعاوىلا ةوعدلا نم## ىعدنم ملسو هيلع ىل اعت هللا ىلد هللا ل وس ر لاق لاق هنا ام«ةع ىلا 57

 ةبجاو ةباحالاىوانملالاق © هلوسرو هللا ىصعدقف بح رف ةفايضلا راهو سرا

 اهم ةيعفاشلا صعب هرهاظبذخاو اهريغىبدنو طورشلادو+و دنع ةعاولاىف

 روهج و ةلانملاو ةيقئمللاو ةيكلاملا حاكتلا ةيأوب بوجولا صاصت_خاب م طرعشب

 ةيفنطا بتكنم رهاظلا لوقا *عاج-الا هيف لقنف مهنم ىمخرس لا غلابو ةيعفاشلا

 ركملامدع طرشب اهريغ ىفةنسف رخادنع ةعلوناو ضعب دنعاقلطم ةباحالابوجو

 ةوعدلا حاص دصق مدعي نظلاوا معلا طرشبو 6 مع-!واىرباهثوا سلحجملا ف

 رع رردلاىفو +ليقأك زوج اللب مزاي الف الاورخافتلاو ىهابتلاو ةمعملاو ءايرلا

 |! ناو ب رضفق ردشي مل ناو عنهف ىد:ةمناف روضاادعناو رض ال ءاذخإ نكمل

 ةالصك هريغنم ةعدبلا ناريقال كريتالف ةنس ةوعدلا ةباحاناف هلك ازاح دةةهريغ

 0-5 لوصالا كَ اق نم موهفملا نكل اصمم ىهتنا ةحئانل كاعوجا ةزانملا

 ع كالذ نا ىلع ضراعتلا 2-5 هنسلا ىلع

 . ةعدبلا

 سس كصضتسيييييييهييِِيي ص7(

 (|| ةفايضلا «لخدنموو# ىلاعت هللاءاشناليصفت ةدايز ”ىحي“و هريغنهو هسفننم
 ١ ذخا ىف امهكارشالوا ةيفخ لخادلاكنذالا مدعاهنال اق راس خد ةوعد ريغ ىلع

 ٍ ىهو ةراغالا نم * اريغم جرخو ب ةمرألا لصاىفوا هيحاص نذاآلب ريغلا لام

 ا دانساليق جورالاىف ريغلاو لوخدلا ىف قراسلا ىمثانيب عج صخلا اذهف بهنلا

 اونمآ نيذلااهيااي + نارقلا نم ادهاش دشهتسملا لحال ناالا فيعض ثيدحلا اذه

 > ,كتود ريغان وب اولخدنال

 0 ةياث 0 ةقان يلو 00 ا توربلاب 0 قام 3 دب 0

 ١ َ قراسلا وك 0 نذأيإ م اذاف 0 اكلم 3 < 0 لامذا لب
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 ري

 ظ َ لوخدلانا ال + ناذئتسالا سانئتسالا + اوسنأتستىتح

 || طالتخالاو دد ولا ىا 5 فالتخالا 0 ل

 > قهالز



( 
 # ةرورمضالب مهيديا ىفاملاهمط ءاينغالا وي ناطلساا ةلع# لامعلا وءارمالا وةاضقلا ىلا ف ١

 ظعتلاو هم مجال جدلا همها ناو لضنا ريصلان اك رفكي نا ىلع 5 رك ٠٠ نادح#“لالنأ هل لضنالاف ةدابعلا

 سناو) ناوهضاق ىف 3 دل نأ هل لضفالاف أ

 للذتلا كاذل وعدت 6( ةرورضالب ) فالتخالا ةلع 6( مهيدي اىفامل [ىرظ ءاننعالاو لامعلاو ءاممالاو ةاضقلا لا

 ىلاعت هلل ةدوصخم امه! ماطعتلا نال 4 عوكرلاو دوحتلا 3 للاذتلا نهىا (هنمو) تاروظمحلا هبت تارورضلافالا

 هيلع (ماللللا) دنع (و ةقالملادنع ءاركذ ءاتحالاو ) رفك امهف ةدايكلا دارا ناب للدلاةباهك 0 وحال

 فنصلل ةيشاملاىف اكاولاق اذك دوبلاب هيبشت اضيا هيفو ثيدحلاىف هنع ميرصلا ىهنلا دوروا «هدر) دنع (وآل

 همالكى هتا سوب#ىلا لعف هبشب هلال هوركم هريغلوا ناطلسا هه ؟مو طع ءانكالا ىدامملا ل وصفلاىف ركذدق و

 اك فالتخالل ادبق اعط لعمال نا الا ةرورضالب هلوةنع ىنغ عوناعمط هلوقىف
 عنموهبولطملا نأ مفدن اضا ذئيحو طقف ءاينغالل لعحو ءاذخإ ردا: ا وهوليق

 ةرورضلاكل:مث عملا كالذد.و طرمششب عنملا بجوي ديقلا اذهوقلظملا فالتخالا

 هنمو 2 بدي دق لد زوجت مولظملا ةناعاو مظلا عفدو نيعتلا دنع ام“ ةداهثلاك ||

 رفاكو ديهشلا ردصلادنع رفاكب سيل مظعتلاو هيلا دا رانا## عوكرلاو د وسلا

 رولا اماو ةيصاللنايف لاق.اماجنا رفكي ةدابعلا دازا نأو يح 1

 رفكي ةدابعانا ,هركالاقو اقلطم رفكي مهضعبلاقاهلعاف رفكي ة رييكف ةربابجلل

 كانلتةالاو كال دج#ا سل لبق اذا لدالا ريسىفامل قفاوملا وهوال ةيححال ناو

 رفك وهام ىتأيال نا لضفالاو رفك هلال دهلال نأ لضفالاف ةدابعال هما نا

 ىهنلادورول# هدرو مالسلا 98 دنع #«و ةاقالملا دنع ءاربكلل ءانحنالاو وه ةروص

 نع لقنو فاصملا نع لقناك دوهيلاب هيبثت اضيا هيفو ثيدحلاىف هنع عيرصلا

 هن» ««ر» سوالف هبثيهنال هو ركم هريغلواناطل سال ءانحنالا ةيدامعلال وصفلا

 لعدن ةللالاب ديق ةرورضالب 34 مهباتو مهيدي ليبعتو ةلظلا ىدرني مايقلا

 سأب الف همالسا ميظعتلناف امهريغاماو هيف سأبالرئاح لداعلا ناطلسلاو ملاعلا دي

 ليبقت هركي ريغصلا عماجلا نع و+ناضضاقىفاك ةقئاعملاهرركتو هم دع ىو الا نكلاضيا

 هوا هديوا لجرلامف

 « هنم سيل و» ةعوعس# ريغ ةعدب هلعلف رهبايث لقت اذكو خياشملاو ءالعلاك ةللظلا رنغ
 مط و هتماق ةلازاىا «تيبلا سنكك هناجاحو تيبلالامعا ةرشابم 8للذنلا ىا

 ه.وث نع ىل< ىا هبوث ىلغي 1س و هيلع ىلاءت هللا ىلص ناك ريغصلا عماطلاىفو هك ماعطلا

 هسفن:مدخم هلاىلا ةراشاديف هسفن مدخو هتاش تاحنو ثوغربو ل 0
 ةرايو هريغب ةراو هس ةراتف نايحالا ىلغلوه# ىربضملالاق اصوصخو اموع

 ىوانماىفاك ل>ناو هيصنع لال كالذناو هسفن ناسسن الا ةمدخ بدنهفو ةكراشملاب

 هتاش فلعيو هواد مفريو هبوث لسغي ناك هتااضيا مالسلاو ةالصلاه يلع هنعو *
 مالسلاو ةالمصلا هيلع هنال ه# تيبلا ىلا قوسلا نم عانملا لو 9 هلءذ فصخخ و هت مهو

 كل ا لى[ لىلىل[ل[ر_ت95 0 ل 7>7>22227تللاابسللا

 ىد نيب مايقلا) هنم (و)

 مهيدبا ليبقتو جرظلا

 ةرورضالو © مهباثو
 ىواتفىو الفالاوكيذل
 لة سالو نادضاق

 لداعلاناطاسلاو ملاعلادب

 اهثهريغدب لسةن ىفاوملكت و
 ميظعت يدار ل مهضعب لاق
 هن سأأب , اف همالسال مسملا

 0 لبهالناىلوالاو
 ه0 داك يح ةكفناكملا
 ريغصلا عماج ىف ركدو +

 لجرلا لبق نا هركي

 هنمأيشوا هديوالجرلا ف
 فسوب والاقو هقئاعيوأ

 ىلع اوءجحاو هبسأبال
 نفودفلصلاب سان الهنا

 قا ندكلا ندلا دخا
 مال ىو م ذا
 ةرشقب ناك ناناطلتخسا

 ميظعنلا

 ارفك كلذ نوكيال ةدابغلا
 دولا ةكر الملا ما هلصا
 دوو مالسلا هيلع مدكآل

 نود ةبملاو

 كلل دعما [بللاق ولو

 كاذ.هممانا كانلتقالاو

 هذاك عال ال م

 هناحاح و) هيف ل#ءلاموىا ( تيبلالامعا ةرشابم ) لاذتلا نم ىا. ( هنم

 عفرو هروث لسغي ناكدنا مل»و هيلع ىلاعت هللا ىل < 4م ءاجدقو (ماعطلا خطو 00 ةنمآرقل | ةلازاىا (تيبلا سنقل

 لزئلاىا )» تيبلاىلا قولا نم عانملا لجو 2 تيبلالاعا ةلثما هذهو هلعذ فصقخو هنيب عبو هناش فلعيو هولد :



 بخاصة و مالسلا هيلع ىباف اهلج داراف ٌةريرهونأ هعمو لب وارسم ىرش مو 10 هللا ىلص ىب لانا ءاحدقو

 ساو ةيشلا ّو>ا *”ىثلا

 لنا 6افاح ىثملاو) هوو هن 0 1000 ١ ةعضأا| 7
 اا م ثآلذ لكد 0 اور ا ج4 ا 0 ةمعملا امهأوا مح 2 ( ىاللاو ند

 0 ءاحدقف ا رد مح هماعط ىاىف 3 ريلاىردنال هنا هلاعو دالك الا 0 ام دمر

 اهب كلذ اهعااصل رفعتست

 هريغوباصنلاىف رك ذدقو

 لاق لجر ئواتفلا نه

 نسا هللا لوس رلكاالك

 ناد عماسلا لاقف هعباصا

 هل كد 4 تك

 متالافولو ةنسلا فدتسإ
 هللال وس رةئسهنافك رافظا

 لففاال لح رلا كلذ لاق
 يأ رك ةيس نك نأ

 هللالوسر لاق * همالك

 0 ه.اعىلاعت هللا لص

 ةعجلامون هريفاظا 3 نم

 ايالبلا نم ىلاعت هللاءذاعا

 ةدايز وىرخالا ده ىلا
 لضفالا ةينقلا ىف ومايا ثالث

 قحو هريفاظا مل نا

 فظن وهناء قاح وهيراش

 عوبسا لك ىف لاستغالاب
 ةسج لك ىف لعفشب ملناق

 قءاردعالو امو هع

 قدا! و نيعب رالاءار و هكر

 لكاو ل ر ردلا ىف مديعولا
 نه ضرالاىلع طقسام

 ثيدحلا ىفءاحدقو(ماعطلا

 انور 12 املا لك

 | هدب قدا ؛ حلا تحاضص لاقو ىناذ اهلج داراف ةررهوأ هعمو لد ا ىرش

 ربكلل ناو عضاوتلا ىلع نوعاهنال ىوانملالاق +ثيدلا افيعض نوكيناالا هلمحنا

 ندا سبلو# م كك لكم مدع و رسثم نيف عرسشم هن الاف شهد :انهتمدخقىف ناعم هعئماعاو

 | لكالا ماهدعب 71 عباصالا قعلو ايئاح ىثملاو عقرملاو 2 زرعلا حقب «قلللاو

 اهنا ريل اىف ءاح لبق عباصالاوا ناالاب # ةعصقلا 98ه قعل وي هطاسواىفال

 سَ هللال وسر لكاالك

 طقسام لك او## ةنسلا فانك“ال رفكي « تسابدا ىبنبا » عماسلا لاقف هعباصا

 ىزلا 6 انفلا لكا ثيدحلاىفو هريغ غ نمو هم » ماعط طلا نم ضرالال ع

 #« ةرف_بلانم ءوحنو زيللا قئاقد #9 ذخا ىا « طاقنلاو © ىنغلا بابسا نم

 «نبك اسملاةسلا# ءضرالا# نم و ريصالاو وه ةكالاكماعطلا هيلع عضوام

 هيلع لاق أك © مهتطلاحو ف اسو هيلع ىلاعت هللاىبص هقلخ نم اهنال ىا

 ةلمز ق قرثحاو م ىئنما و 0 ىنيحا مهلا مالبلاو جالضلا

 0 ال11 كنقأ عر انرذو نيطاتصلا و معاتشلا ريس نم كلذو نيكاشلا

 ىلاعت هللا ىلص هللالوسر ىناضص ورذىبا ةياورىلء دج-ا مامالا مير نعو +

 ةياورىلع ىذمَرلا جي رح نعو * مهنم وثدا ناو نيك الا بدا نا ب هلع

 مو 2 ىلاعت هللا ىلص ىلا نا اهوا نعو اهنع ىلاعت هللا ىذر ها

 ةمايقلا مون كيرشن ىلاعت هللا ناف مهبرقو نيكاملا ىبح ةشئاعاي اهأ لاق

 ليقةلودمهلناف ىدايا ءارقفلادنع اوذختا ىراقلا ىلع ءافشلا ح سش ىف ثيدحلاى و+

 لاق لحر تاييدحالا تاصنفو اهب كالذ عئاصأ رفغت سل

 ماقالا ريقذ قبب الق اوموق ءارقفلا سشعماب ةمايقلامون ىدانب لاق مهلودامو هللا ل وسراب

 | هودرواف انو رعم م مم عنمص نأ ةمايقلا لها فوفصو ىلا اولخدال يق اوءتجا اذاىتح
 | كسك املا لجرلا لوقيف سانلانء اذكو اذك لجرلا ىلع عمتجي لءّج لاق ةنجلاىلا
 1 0 هيلا 00 00 لاز, الفان الف هل !ملانالف ايرخآلا 0 و هتدصو

 0 ا ىلع ىّؤر 007 ةنطا 0 ل ل ا ا 500

 3 ا ىلع ءاينغالا فطع لاق لاممالا نسحاام هلل يقف هنومدعب مانملا ىف هنع ىلاعت هللا ىطر

ا عاجلا ىف وىللاعت هللاب هع ءاءزغالا ىلءعءار ةفلا هت اعل 36 ءأ رقذلا | طاقتلاو ) ىنغلا بابسا نم
 | اود ريغصل

 : ريصملا) نم (وزن ريدتف ازاحم ةرفس ماعطلااف 2 ةداط |تيعسو رفاسلا مةصي ماعط ةرفسلا لصاو طاقتلاب

 : غ خ نو كالذ ثيدحعاق ءاحدقف (نيك اسلاةساعو ضرالا) ن* و( دربيو دب ربك ر صحا 4ءجج ةيرايلا تالوعم

 نبك اسلاةممز ف ىرش>ا و اتس قا 5 ىيحا مهلا تندالاّىقو (مهتاما: عر ]لو ديلع ىلاعت هللا لص



 1 لق

 ىلا|ا وريس دائم ىدان ةمايقلا موب ناكاذاف هما. قلاموت ةلود م«أناف ىدابا ءارقفلادنع

 فلسلا بدأت دقو ىوانملا لاق + ايئدلاىف هيخاىلا كدحا رذتءباك رذعتيف ءارقفلا

 ىوانملالاقو * ءارما هسل<#ىف ءارقفلا نا ىروثلا نع ىح ىتح قطصملا بدأب اذهىف

 ءايننالا ةيلح وهو هنم بلطلاو هلا ءاحلالاو ةباثالا عاد هللانم ةمن رقفلا
 انحرم لقف.البقم رقفلاتيأر اذا  ريخدرو دم نمو. ءاححصلا ىزو ءاثوآلا ةيرو

 اىلص هلوقاماو لمحتلا ددش مؤم هنأ دب ةلدج ةممنوهف نيللا_صاارئاعشب
 ىلازغلا نهف +ارفك نوكينا رقفلا داكو رقفلانه كىذوعاىنا مهللا سس و هيلع ىلاعت

 سيلرقفلا نا هلصاحام
 نايفسبتتك «مومذملاريغ هنم دومحلانا كردي زيملا ريصبلاو ىرخا مذيو ةزه

 هللا لوسر ناف مهم وندلاو نيك اسملاو ءارقفلاب كيلع هناوخا ضعءب ىلا ىروثلا

 ريغصلا عمال ثيداحا نمو *نيك اسملاسح هير لكس ناك عسوديلع ىلاعت هللا لص

 اذهاو لاملا ليلقىا دهنمنمؤم سانلالضفا حادعأا ناهربنم ةرصلا فاضناو

 ا نءعورصلاق اضاو مالكلا رك نع ويف كارت اكلا ىنغلا ىلع راصلا ريقفلا لضف

 ةاطاعم## و هعرك اشلا ىنذلان٠ ىلواوه رياصلا ريتفلانا اشملا قفتا هقفلا رهاوج

 ىعرك ةحابملا لامعالل هسفن ةراحاو ءارسثلاو عبباا ند هسفنب «#بسكلا عاونا#
 لعو مركلاو ناتسبلا و مها ةجرملاو ىلاعت هللاقلخ عابشا هيفليق منغلا
 ىلع ةجرملا در فءضالوارجالاب سانالوا هسفنل #بطالا لج-و ءائبلا و نيطلا

 ءانالا هلعفؤهدقو مومذملاذت_ سيلودو # عضاوت هلاثما و كلذ لكناف هرهظ

 ةيعون اداحآ ولو داح آلاىلا داحآلا ماسقنا لبقنم رهاظلا «# مالسلا مهيلع

 نال ةيضرفلا ةبر نيعت مدع دنعكالذ نارهاظلا # ىلاعتللا مهجر ءايلوالا 000

 ءايرلاوبه#لا هيدرب لنا حايفدازامو ضرف هلايعو هسفنل هنمدءالام رادقجيتكلا

 ةعارزلا لضفالاله فلتخاو ءاوس ةحابالا ىف بسكلا عاونانا ميدتتا بهذملا مث

 بسكلا نم ركذام رهاظلا هك او ةصالمللا فاك ل والا ىلع ٌركألاو ةراخحجتلاوا

 نيمججا مالسلاو ةالصلا لعو هيلع ةودنلا لبقواو #* نيلسرااد,سنع ردص#

 ةطايخ سي ردا بسك ةيعرسشلا ىف و # نيمدجا مباع ىلاعتدللاناوض رنيمركملا هتاحصو

 اضرازنلا فر صنو هلث ردو ثري ليايللاو ديدان

 مجدي حلاص وراح حونو هعفربو لمعلا فصخت ىبزعو مدآ باوثالا مج نهلوا

 مه رباس عم رك ند ىلع هيلع انو ءادنالا بأدنممخهلا ىعرو هِدِن ةسكاالا

 نعو ىجولالبق طبرارق ىلع لم لك منغلا ىعر تاس علستلا ىئاو ةالصلا لضنا

 سبلاو روزا لكلا تسال ما 00 ىلاعت هللا ىلص ىننلان ع ىساحلا ةيامر

 قل نع تر ند كو اهلا ةوعد بيجاو ىعباصا ىعلاو زنءلا لقتعاو فوصلا

 ريكا ند "ىر دق ”ىشلا و 3ك افلا هللا لج نم هنأ ثيدحلاىفو ىو“ سلف

 ٠ عوردلا لمعل دوادو بايثلا

 (ىن ا ةشر )

 عبباا نمبسكلا عاوناو)
 هسفن ةراحاو ءارسثلاو

 ملغلا ىعرك ةحابملالاعالل

 نالعف ©( ناتسبلا ىسو

 ىبرع ءارفلا لاق ةنطاوه

 برعم ىب ور مهضعب لاقو
 ىف اي نيتاسب معجلاو

 متفإ (مركلاو )حابصملا

 لعو ) بنعلا نوكسو
 بطاحلا لج وءائبلا و نيطلا

 ةلثمااهاكم ذه (هرهظ ىلع
 لاعالاو بسكلا عاونال

 عنامال واهل رجوملاةحابملا

 ناف لكل الاثم هن وك نم

 عضاوت هلاثماو كالذ لك |

 مالسلا ,هيلع ءاينالا هلعف

 ( ىلا ءتدلا مههح رءايلوالاو

 ءدتقا ,هادهبفةودقلا ,هو

 ديس نع ردص هّرك اوزث

 مدقم ربخ ( هيلع نياسرملا

 ءاينثالا قاب ( مهبلعو )
 «(ةالصلا هيلع فوطعم

 نيريعضلا نم لاح (نيمدجا
 امميادكأت وا نررورلا

 نم ىباوكأا ( هتاكصو)

 هيلع ىنللاب انمؤ» عمحا

 هفطعو مدقتاك مالسلا

 نم رورهلا ريعخلا ىلع

 ثيداحالا و تنال

 قادت , قل ناوشت)
 مالسلا هيلع هرصعق تام نه 5 (نيمجحا مهرلع



 بهاوملا ىف ءالعدس مهاكف دعم امانا هلالا رد اذا ليق سس ع ةءاعكلا ةماركا لوعثل هدعل نهو

 ظن الو (نيرابملاقالخا نم ربك هنع) فاكتسالاىا (فنآتلاو) رك داك لك لف ىا ( دم تيعلاو)

 ام ضاوتدكعوالذ عضاوتلا نوم ”« 2 نوح عير صالاقئاقحو عرشلاب ىا مهله سانا نم اريثكنكلو)

 «امهتافاو) هنعبطتلاو هفلكتىا (ربكتلا و) 505# ]90- نوكسفرسدكب ربكلا ماسقا فر ىناثلا ثصمملا زو

 ىا (هف) امه«اكهمىا

 جالعلا فرعي )ب رك ذامت
 ا

 رعن نم (تفعدق)

 2 رك هنا ) ربكتلا

 (ربكتلاو)ناسنالاب تاقلا
 كك نو هلملكتلاىا

 لوعفملا ةغيصب ( هيلع
 هشرعتىف اذوخ أ ههنوكل

 هيلع ريكتملاىا (وهو)
 اماو ( ىلاعت هللاما )
 قاطار اناما وهلال ور
 ىلع ربكملا ىا (وهو)

 عاونا شخلا) ىلاعت هللا
 اشك اهدشا ىا (ربكلا

 قيقللا كولملا ريكت هلال
 قيقطاديسلا ىلع زجاعلا

 هركذ 'ىثلكىبءرداقلا

 هداز هجاوخ قىقَحا

 ناك ىذلا (دورمتلثم)

 هيلع مههاربإ رصعق

 (ثدح ثيح ) مالسلا

 6 (هسفنر) ,هوم نعى

 ءاععلاب رلتاش نا هبلق

 ا ل كو
 ندر هئكلمات ةض وعب

 ناوهلا عا ونا قيذا نا

 ىلع لاعنلاب عض /| نم

 بهاوملا ىف أي هتماه

 اركسع 03 كثالهكيرل ناك نأ 000 0 00 دورة دنع ناكهلا ىورو و

0 

 مهووس يسسس

 دكا هءوارشوىزرشاو عاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نا مهقلا نبا نعى واتملارد ذو

 .ىدهاو ثكا هليكوتو لكوتو لكوو كراش و براضوُثك اهراحناو رجا تساورجآو
 لبةفعفشو فقوو اصاخو م نء5وراعتساو نادتسا ومهتاو بهوو هلىدهاو

 رفكوةران هنيعىف ىذمو فلحساو فلحو بتعالو بضغي ٍض قىرخأ| ةرةةرآث

 بائتجالا نم « بنلاو 8 ةوسالاو ةودقلاوهو اقحالا لّمبملو حزامو ىرخا
 هنع راعلاىا «فتأتلاو» مهنعتردص ىتلا لاعفالا نم هلثم رك ذامم  هنمؤ
 بجوم ىلع مرج مدعلوا * مهلهجي سانلا نم اريثك نكلو ني رابملا قالخا نمربك

 نءالاسيا اذهو اعضاوت هسكعوالذ عضاوتلان ومس «سمالانوبكعي# مهءواع

 انين ةعباتم انلقزرب نا مظعلا هلضفنم هللا لئسنو ا ِ
 تايداعلاو تاينيدلا ف تايلعلاو تايداقتعالا ىف اناكراو انانج

 دل لا يس و ع وتحل

 ةفصلا ك(”راهظا# ريكتلا و ةمومذمدفص هربكلا ماسقا ىف و ريكا ةسمخلا نم
 عب رفتلا ىف نكل ثحبلا اذ_هنمىا «هنفامهلافاوؤ# هن عبطتلاو فاكتلاليقو ريغل

 || الف ذئيح عيرفنلا ةعص مل_:ىلع ماسقالاوا تافآلاىلا عاجرالااماو ءافخذئنيح
 (| اهنتتىفو ماسقالا ىلعهلاقشا رابتعابث ملا هجوالاو عجرملاو عجارلانيب ةقباطم

 روذحلاف ىلبصفتلاال ىلاجالا جالعلا هنم دافتسي هجوىلع تافآلاو ماكحالا

 دلاعا تاثيسو م رورش

 فرعي # روذد* سيلاو ناكوكلا حرصملاو 000 دوصقع سدأو ىليصفتلا ىف

 ريككحتلا فيرعتنم «#تفعدق# ىلاجالا ىل+ اوه ربكتلاو ربكال « جالعلا

 || هيلع ريكتلاىا وهو هيلع ريكتمنم ربكتلاو ريكلل دبالهنا» لوالا ثعحملا ف

 | ىلاعت هللاىلعامىا وهو قلخلا رتاساماو هللا )وسراماو 6# ىلاعت هللااما##

 000 0 تل عرجاملاقيتملا كولملاركتهنال انك اهدشا هربكلا عاونا شفا هله
 اهتوقعوُهّنا زج نوكلوادصخاو هتمالمو هت ةحاضفنوكلوا* ىذ لكىلع رداقلا

 ا ' مالسلا وديا لضفا انين ىلعو ٍ هيلع مها ربا هيلا لس راف ةيهولالا عدم هدو رع لثمو#

 0 000 هقارحاب مهو

 00 ا ريف كلم كب ؛راناكن ايها ا نئارعبسب ل - 00

 | ريسافتلا نع لقنإ هتكلعاف م دنجا ىلاغت“ هللا لس راف ع بزاحيلو

 5 (لثمور



 ءدونج وا ةرصسلا عج ىا +سثدف + تامزانلا ةروسىف ىلاعتهللالاق (ىلعالا مكبرانا لاق ثيح نوع لور
 عش ىشحلا لاقوىواضيبلا فاك كرما ىلب نم لك ىلعاىا *ىلعالا مكبرانا لاقف + دانم وا هسفنب عمجلاىف +ىدانف +

 كلنا داق ناف ناويطلاو تابلللو لابجلاو ضرالاو تالا عقلا هلا ل21 ل هلوَض هيلا

 | ركتم ايرهدناك لجرلال ب هيلال وسرلاةثعب ىلاعت هللا نم زاجامل نون ناكولو انون#ناك هيف كشنمو ىرورض ١
 ىبرملالب الوسر مكيلاثعبيوا ىهنورما مكيلع هلنوكيىتح هلاملاعال سبا لوي ناكوريثتلاو سشملاو ىلاعت عئاصال ٠

 ب اللقادنع هبز> روهظ دنع هب قيلالا ناك ىنالقابلا ىذاقلالاقو + مملاعلا قااخ هنا ىنعمم الى ريغال انا مكيلا نسا و ركل

 روهظ عم ناثلاواعو قالا ة ب رثىلع لادلا لوقلا الذل ونال نا 54 ز»> هزحعوهتلذ روهظو ةيحاصعلا !

 00 ك0 4 لعل 0 3 ثرح 2 هدا يدم 0 00 0 2

 ىذلا 00 - ركنم ىرهد هلابيجا اناق + هبذك حوضول ةرهاظ هيعدم ةحاضفو راصلاو و, اس ىو نإ ]| كاجو ضرالاو ءامتلاك لام قلاع نسيلدلا رهاظو تذيع يت عل كيد ى ل كلزلا راض رصلا ىف ىلاعت هللا هقرغاف هيذكف ىسوم هيلا ىلاعت هللا لسراف كما ىلب نم

 ١ تدل 0 مكيلا متل م هن هدارف ثعبلاو ملاعلا عنادصل

 د ركملااما 0 ل وسر ىا 4 وسر## هيلع ريكتملااماىا ةزمهلا سكب ياما لاقام لاف ىا ةزمهلا سمكب ليصفتل 0 2007 روهظ وده“ هيحاصتلا العلا ف تشهد قير
 . 5 هللاثءبىذلا اذهأي ءازهتسا ك«اولاق ثيحةرفكلا ضعبك مالسلاو ةالصلا هلع هو

 0 0-00 «نبتررقلا نم لجرىلعنأرقلا اذهل زنالوافاضيا اولاقو ريقللةراشالا «الوسر

 "ب ١ 0 ا ' 0 ىدحاولانع لاملاو هاملاب 6 ميظع وو ةنيدملالدب فئاطلالبقو ةنيدلاو 3
 0 2 نقثل 0 هن هيغل ندد نوديرب

 آك لد الرز الكم اضياف نياوال ردد تا يحال - ىل<اىذلا وهوءاينالا ريغ ه6 قلما
 ” 7 || كولملا دبعلااماورداقلا كاللابالا قيليال ةيظعلاو ربكلانا اههدحا نيهجونه ميظع
 ن٠ لجر ىلع نارقلا هلالجيالا قيلتال ةفص ىف ىلاعتدللا عزان دبعلا ربكتامهف ربكلا هن قلي نبانف زجاعلا

 فئاطلا وة كم ىا( نبت رقلا هاوق ند تكسب نك ىلا ماذا كلاود لاك هللا ةفلا ىلا ءدب هناىفاثلا

 0 كاسشلا عا 0 و ردك نانو نيرفاكلا قالا ْ* كلذ 000 الود شع )| يريد يما ررتتا ناطر اس
 1 0 ءادتا ةداسا دع اةلطمارفك رجلا وت تحور ادك ليقناف ب كولملا

 : نهى نيبريغ اذهنا ىعدبونيبلا ريغلا ونيبلا موزالا نيب قرش نا نكيف سولو لاي اهغريغونئاطلا ... ..., || ضيا ىلاثلا رشكي لبق نات «لوالاوهرفكلاو موزالاريخ مازئالاو فنار ل
 ذاك اددلا .ظاقألا

 نا ىورو # بهاوألا لا ا ا ا ا سيرسل 3و موزملا ىلع ,مزاللا لج ننيخ لحاف انس نوكيام ركل

 هيلا مقوف ريبلا كلذىلا رظنيل لهجؤبا بهذف هيف عقيل مشو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا قيرطىف ارثب رفح لهجابا

 لهجابااي لاقو مالسلا هيلع ءاذ اد اورضحا لاقف لهجونا حاص مث لهجوبا 0 هجارخال لبهلا اولسراف

 هجحرخاو هذخاف هلوانف كد. ىئاوان مالسلاهيلعلاقف كالد+ال دهاب لاقف كجرخا ىتح ترفخ سال اقدص لق

 ةاكشملاىفاك هيف هللادعقوا هرخال اب رفحنم مالسلاهيلعلاق اذلو الكو اثاح كنم اراك“ تيأرام لهجوبالاقف

 هقلالن (كولهلادبعلا ةعزانم ربكتلاو ربكلا ةئافو) مالسلا ىلع ءابدنالاريغ (قلذخا» ىتاب ىا (رئاساماو) هريغو

 ىف ةعزانااهذه نوكلجالو افيرعض ناسنالا قاخو ىلاءتهللا لاق (فيءضلا) رض عفدو عفن باج نع (زجاعلا)

 هداز هجاوخ هركذ ثاذ نم امرق اما لب ارفك ردي مل صالا لوا ىف ةكردم ريغ ةيفخ قالا ىلع ربكللا



 لن“ رثال حملت و قابطةرابعلافو (ىوقلارداقلا كالاملا كالا هلل» هلكم الاذاعفنلاو رمضان: (”ىثىلعردش.الىذلا)

 فايربكلاىهو ةعزانم قلعتم (ةفص ىف هلبقنافدولا هعزانت ('”ىثلكىلعإ ةيصقلاىف اهبر فرع دقف هسفنفرع

 (نال ؟ عساك ىنمصق اههيف ىنعزان نأ ىرازا ةياءلاو ىتادر ءا كلا ىسمدقلا تيدا ىفو ىلاعت (هلالحالا قيلتال)

 يابنالا ىتح تانكملا عبج تالاكاما و هه[ +4 زهفه- ةفصلا كلت قدهسا اذهلف هتاذنم اهلك هتردق تلج ىرابلا تالا
 ايار ل يضل 7بلس سس ببي سس ة ل ل >7 727970707صسسببخصلو

 4 - ف 535ل ءايل الا

 راهقلا هي كو املا ةلباق ىف « ثالاملا ثامملا هلل ف ممالاذا اعفن و ارسذ 6 ”ىثىل عر دش ال ىذلا و 0-0

 قابط ةرابعلاف ليقف فيعضلا ةلباةمىف «ىوقلا# زجاعلا ةلباقعىف #رداقلا

 هلالجالا قيلتال ةفصيف 'ىثلكىلعإل هبر فرعدقنهسفن فرعنهرثال جملتو
 ىلاعت هتفلاخم ىلا# ةلدولا«ةيدأ_:لاوه امهتائاذ وي ءايربكلاىغو ه#ىلاعت

 راننم ىناقلخ هنمريخانااثط تقاخ نا دحسا!ءلاق سياباك هههاونو هامماواىف

 اًءايضو اهلاقتادعرسو اهتفاطلو اهعافترال رانلانا نيعالانظو تي نيَط نم هتقلخو

 تلاد لاو ناكل قامهبالا نوكتال' ةراهطلا نوكلهجو باّرلاو ءاملانم لضفا

 نءىكحام ىلع هل صفت و ةعفرلاو ىلعتلا ىفال بارئااك عضاوتلا ىفالا سيأ لضفلاناو

 نيعلاي ةمكحلا بناحنم ءادنءاح اذهب نيعالا ءامدادثع هناالاجلا رردلا رح ريسفت
 لها نم :لضفا نوكسلال هاو نوكسلابارتلا لاح وامتاد بارطضالا رانلا لاح

 رانلاناوران اهفسيا ةباورفو كسم اهبارتو ةبط نكاسم ةنطلاناو بارطضالا

 باّرلا نود نكملاف بازرتلا ىلا ةجات#م رانلا ناو ءادعالا بيذعت ل<# ىهامتا

 قرلا ذأ صنع رظانتلف تكسا نيعلاةراعتبسباتلاوتارخ تيس رانلا و رانلا ىلا

 قيليالف دوجولابجاو
 ةفصلاهذهل هناش اذه نم

 هجاوذل ةمشاحملا ىفاك

 عفرلاب (ةيدأتلاو) هداز

 ىلا ) هعزانم ىلع فطع

 هصماواىف ىلاعت هتول ا

 هيلع اولع ©« ههاونو

 مايق دنع (لاق سياباك )

 تقاخ نادحساء)ه. كلذ

 هنمريخ انالاق )و (انيط

 نم هتقلخ وران نم ىنتقلخ

 الا كلذىف هعقوا اف( نبط

 ىلا رداينملوافرابكتسالا

 ليكم مليئ اربجدوححتلا

 مثلج ا رزعمن ليفارسا مث

 اونو نوبرقملا ةكئالملا

 ةريسو هيفا_صةروص ىلإ باري رانلا تلاقمم رانلاوه ىذلا كل ريصنع عم تاررلاوه

 راميثالا لعجاو تالا مفراو راهذلاك ىراوناي ىلايالا لعجا ىصاوخنهو ةئيضم

 بناح نم نسا ةيادهلا ةهقرعم لكلَدَو قالا 0 رهظم تخلو ادامر شئاشللاو

 ىررقف عضاوتلاوه ىعياصو عفرلا وه كعيص رانا تارئلا لاقمن اران روطلا 3

 لحموهلللاتا قاروهظ رهظمو ”ئضمورونم رهوجاناتلاقف كعفرت ثعابو كتج | 5< 0
 ترئاف عضاوتلا ىف ةحارلاو ةلذلا ىف ةزءلانا ىلعت ملا راناب بالا لاةفءادعالا ماقتنا 59 : :

 فاوط ةبعك اناو بوكللملا ةنيفد ةنازخاناو مانالا لاجلا لمحتاو مادقالا تت مانوهاو تاور اورو

 000 1001 لع ردقاال رانلا تلاقمت روهطلا ءالاةفيلخ ةرات نوكاو قئرلدلا || ديغف عانضالا نم مدنل
 ليزانع هءماناكوهعدج

 ةيبرعلاب و ةيايرسلاب

 ليقو * رقبلاك ههجوو
 قب مهلك ةكئاللا دح#امل

 هيف ةتايفكتا لففاو ا

 بارئاب تلاقف كنم ةرصو ىنم ةمم مالكي ثوناف نكلَو عضاوتت تن وانا تعفرت

 قلاجالا لمحاانا لاقف رانلا ةركىلا دوعصىل تلاقف ءاقل قودىل لاقق رونىل

 اناتلاقف راهزالا عاوناب قوف نيزا لاقذ راهنلاكىلايالا لعجا تلاقف ةماقتسالا

 شغلاو لغلا رهظاانا تلاقف نئافدلا نئازخريس لحمانا لاقق رهاوملا ناحكما لحم

 درولا جرخا لاقف ةبلصلا راحالا نه رهاوا حجرخا تلاع بو.علاريساانالاقف

 1 ا ل ا را هسا شاش طق |[ لادقيلخ هدانا تاربلاللق ةرخ الابق ةيبمم'ناولالاو ةنبطلا تاورلا إذ ريثكلا
 (دقمو) مه وما كالذ ا ضرا ل ىهلالاق ةدحمملا هدهام لد 1 ريجاي ىل اع هللا لاَقف 5 15 لساريَج

 . ثال٠فلا نوعبس هيدي تحن ناك لق +ءايبالا نيب وىدب ةطساوما اريفستنا نك نذا ىلاءثدهللا لاق لا ايلاخ

 هرابكتساب هنأب نم درطو نه هللا سها كرت ةنس فلانا وضرلا عم ةنطانزاخ ناكو رضخا د ص ذ ند هاحانح هلناكو



 سب تاهديدزاو لدزا ## تسع قواعد سفن رد ض سمعنا #8 تسدب ريخ انا سلبا ةلع #3 ىوتثلاىف لاق اذهلو'

 لعافالءانبلاب ريكتملا ىا (مع“ اذاف) هريغو راهزالا عماج ىباتكىف هءامتو## دوش نوريب ىحم*نباوتزان دور نوخلا

 كالذف ةقلاتملا نع ةيانك (هدصجل رعشت و نم( هلوبق نم) هربكتل (فكتسا)لوعفلل ءانبلاب ( هيلع ربكملا نم قعاإ

 (فرضأس ىلاعت هلوقإ هررضو ربكلا مذىف (هيف كيفكيو) 459465 ]ه- ربكلا لئاوغنم ةثلاثلاىه.هذهو

 نكيلولاهعضاوت توكسلا ىناشنكل ىدثاصمل ةياهنالو ىلئاضفل ةياغال تاماطلا

 فكتتسا هيلع ربكتملا ند قملا ربكتملا ىو ععساذافؤو ردقلا اذه رك ذامل ىهلا سماىل

 نوعزينيدلا لئاسءىف نيرظانملاىرت كاذاو لبق «هدع+ رعت وو ءربكل © هلوبق نم
 قالا حضن ادهك«و نربكتملا دحام: نود اص مهنا مثنيدلا رارسا نع نوئحابس مهنا

 ردق اع هعفدأ لاتحاو هدحجل هرعشلو هلوبق نك رخالا فنا مهن دحاو ناسل ىلع

 ك«هيف كيفكيو 8 سيلبا ةكراشم نم *ىثانالا وهامو سيبلتلاو ليلا ه هيلع

 تانآلا وخلا مهن نعد ىتابآ نع ف عنما## فرسصأس ىلاعت هلوق» ربكلا شك ىف ىا

 نيذلا طك ءاضتقع ليعاوىئعالك مه مهضع عزئاو تاعيدلا» تاذلا ىلع ةلادلا

 سيلا نوربكت ىاربكا ةلصاما# قااريغب ضرالاىف ربكلا نورهظنوربكت

 نوربكت ىا هلعاف ند لاح فوذء* ىاعتموا طرفملا مهل و لطابلا مهندوهو قحي

 عبطيكاذك 9 ىلاعت هللالاق#« و8 ةّقباسلا هعبرالاكف قالا اماو قمار يغب نيسيتلم

 راج ربا اذهو ايولسم هرايتخا ريصي لب هعبتالو قملا مهفيال ثيم # هللا

 دارلاوليقاذك ءادتبا ربإلا عنتمملاو ةثيبمللا هلامالةافاكم هرايتخاب ناكهنال قافتالاب

 حابقتساو ىضاخلا رفكلا بابحسا ىلع مهن رك ةئيه مهسوفنف ثدحم نا عبطلاب

 تاي لاا هل ىلتالذع وبطم اهن "اكريصتق عاق“ فاعت رهعاعساوقملا اهيفذقتبال ثيح
 لثموا ةراعتسالا ىلع هب ىعتاما و ةقيقملا ىلع عبطالو قافاآلاو سفن الاق ةيوصخلا

 بلف لك ىلع و اعيط اهب عافنتسالا نسو اهنيبا باح برص ءايشاب ةفؤملا مهبولق

 ةظعوا مفتي داكي الف هعبطب باقلا ا متحاذاف رهقلا نعم ربط ا نم 6 رابج يكتم

 هليقن دعأو مظعتسا 6# ريكتساو 8 سيابا «ىباؤي ةصصتلاو ةربعلا حتالو ظعاو

 6 نب رفاكلا ند ىلاعت هلع َّق ناكوا نيرفاكلا نم راص « ناكر مدا ند كك

 ىملاعت هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هنا هنع ىلاعتهللا ىذر ةريرهىبا نع 8دوادوبا هدو

 ىدابالكلا نعودهيلع ىبجدقف ربكت نذ ىلافص نه ةفصى عزانم هيف عزانلاف لال

 ريغلا ىلع عفرتلا وهو ربكلا ءايربكلا ىضاقلا نعو ءاهبلا و لاعبا نع ةرابع ءادرلا

 ََء (قابآانع) عنماىا

 ةلادلا هلدالاو يح ا مف

 لامكلا فاص وامايق ىلد

 مه مهنع عزئاو تاذلاب

 قملا مهشال ثرع ىنالك

 هرايتخاريصي لب هعّدالو

 ا ا انهو انواع
 هرايتخابن اكهنال قافتالاب

 هيلا ملاكعأل ءانكم
 ءادتا ربملا مونملاو
 هدازهحاوخ ةيشئاحىفاك

 نيذلا) بهاوملاحرشو

 ريغب ضرالاىف نوربكش
 نورك ةلص ( قملالا

 قل رك نان كا وا
 ىلع اكسو لاطابلا ىلع

 بهاوملا ىفاك ةقدص ريكا

 ريكلاراهظااماو ىذا لق

 ةبرالا عضاوملا ىف اك

 لبا زاحف |ةباس ةروك ذملا

 ْ صا ضععبلا ىف بوه سم

 ىلاعت لاق (و) ىهتنا

 لكىلع هللا عيطي كالذك )

 مَع (رابج ربكتم بلق

 هقفبال و ا ريخ يعي الف هيلع

 نا انردقاع - داشرلا

 فطمال اهب ”'جواولا
 ناكو ةوالتاا نهتسيداو

 ىنعي ىهلالا ساللدا.ةنالا نع (ربكتءاو) دولا و عانت ءالادشا عنتما ىا (ىبا) سلبا ق>ىف اهفذح ىلوالا

 نم ةداهشلا اع ىف راصوا هللالع ىف (نيرئاكلانه) كالذ لجال راص ىا (ناكو) مالسلا هيلع مدآن ماريبك ةنشفلا ا

 هيلع ىلاءث هللا ىلص هللا ل و. رلاق لاق هنا هنع ىلا هت هللا ىض رة رب رهىبانع 26د )هلوش هلز وه رملا دوا دونا ب رخا« نب رفاكلا

 هرلعافرسثو الضف هسفناىر ناب ريغال دايقنالا نع مفرتااةدح وما ن وكس و فاكلا رممكب (ىلادر ءابربكلا ىلاعت هللا لاق -



 ا .كلملا نبا اك 00 باب نم وهف ريغلا ةكاراشم مدعو 00 ناسنألل ءادرلا ةلزتمع كيلذو

 8 .٠ . 2 .٠ * اذ

 المات ءاعداب «(امهنم دحاوقىف ىئنعزان 3 امك 0 ا 5 نونكي مهناف ةيانكلا ليبق نماضيأ

 قيليالاع هقوشنل 7 اى( هّيقلاىأ (هتذف)

 ظ و ىبقل جفال تجوتسمو قحفف ىنعزانب وهف سانلا ىلع ىلعتساو هسفن مظعتسا ق ولحم لكن اىنءي * ىلاباالو +

 راسو نأ رقلانيبو هنيبقرفلاو ىمدق ثيدح اذهةاكشملا حرش ىف ىب طلا لضافلا لاق و + برعلانيز هرك ذىباذع

 1 ثيدحلاوهلثع ناثالان ع زادعالل سه ؟ < > هيوح مالا هيلع لد ”اربج هب لزنملا ظفالاوهنآر ةلاناثيداحالا

 ىلع ضافللا ىن يدا وه

 ىلاعت هللا ىلص ىنلا بلق

 مانملاواماهلالاب اسوديلع
 ىئعملا كلذ نع هتماريخاف

 هاماو همس ةراغب
 رئاس قال ىلاعت هللا ىلا
 ءانعم و ةطفل نا ثيذاحألا
 مالسلا هيلع هسفن دنع نم

 اههالك ىئعملا و. ظذالاف
 نارقلا ىف نا دوصق»

 ناف ثيداحالا نود

 ىنكلاوه اهف دوصقملا

 ةياور زوج اذهلو طقف

 نآزقلا نود علا تيدملا
 ىلوالا ةجردلا ىف وهف
 اذ اال ةلطس اون ناكنا و
 ةيئاثلا ةج ردلا ىف ةمسدقلا

 ةطساو ريغب ناكناو
 ىف ةيوبنلا ثيداحالاو
 انه ىلا ةثلاثلا ةجردلا
 جرخاو + همالك

 هلوههلزوهرملا ىذمرلاو

 دوعسم نانع)(تم)
 نا هنع ىىآلاعت هللا ىذر

 رادقم لصالا ىفلاقثملا و ( ربك نم ةرذ لاقثم هبلق ىف ناك نم هنا لخدمال 5 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا

 ةو «ريغصلا رجالا لكلا وهورذلادحاوةرذلاواهنز وةرذلاقثم ىبءفريثكوا للق نمناكءاوس”ىثشنهءىا نزولا نم

 اخ ديس ىتدابع نع نوريكتسي نيذلا نا ىلاعتهلوقل ةرفكلا ربك اهب ديرب ةوكلا ىف لخادلا سعثل اءاعش نمىرباماهبدا رب

 لأ وا ايدلا فاما هنعليزبوا هرب و هريكتردقب بذعي ى> ةنجلا ربكتما نمؤملالخدبال هناداراوا نيرخاد مهنج

 ' اب تح صيلختا وبيذهتلا لجال رانلا ف نءؤالالاخدانال فعضلاو ةدشلا ىف وافتبسح ىلع رانلا فوارمشحل ا ىفوا

 ك الباهلخديل ركن هبلقىفامعزت ةنطالخدا اذاوهنع ئصيواهريغو كاللانباو ةيشاملايفاك مالعلا كلملاراوجب

 2 ناو بيذهثال راتثلاف نمؤملا لاخدا نال فعضلاو ةدشلاىف هنوافت يس

 أةجام نباود ارك ذنعثيدملا ىور اذكو راهقلادخاولابالا

 ا لوالاف اينغتسم افب رش الماك هسفن ق 'ىذلا نو هم اذءأا و افرش هلع هسقنأ ىربناب

 ىف « ىرازا © انآ هانعم تفرع دقو هي ةظعلاو ف ةظعلا ديان وهذا عفرا

 || لاجلاو ّرسلاو لالجلانءةرابع را زالا اضيا ىدابالكلا نعو اًضيا صاصتخالا

 ظ | || ىناذلا وجو يطفو ءاوساع ةيشغتسم ةيهولاف دايقنالا نع عفرتلا ءايربكلا ليقو

 | ىف لوقتعملا ازار او ةدهاشملا ن نم مهونال ءاندارازالاو ءادرلاب اههلث 49 هؤانغتساو

 ا م «دتذنط ةيظعلاو ءايريكلا «اممتمدحاو ىف ىنعزاننفإ» سوسحملا ةروص

 > | ىنوصق قادر ىنعزان نأ ةريره ىلا نع ىرخا ةياورىفو 6 رانلا ىف هتحرطو

 [١ دانموديدش تضغنع دراواذه ىرشخزلالاق +هك الهتب رقواهتنهاو هتلذاىا

 ١ ىنعزان نم ىرازازءلاو اضيا ةريرهىباو ديعس ىلأ نع ةياورىفو مظع طح# ىلع

 | قحلا نامرح هتافانمو ربكلا نم كدش ريذ# هيف ىلازغلا لاق +هت ذع امم 'ئىشىف

 ظ ةلصخناو ىلا عت هللا نم ضغبلاو تقألاو هماكحا مهفو هللا ةف رعم نع باقلاىعو

 ١ ىرخل نيدلا ىف حدقتو ةرخالاىف رانلاوايئدلا ىف نزااو ىلاعت هللا نمتقملا كارم

 || درطلاو دعبلا راثىف هعم هتلعف ام + ىلاباالو + مدنلا ضعبىفو اهنع دعابتت نا

 ١ ىذمرلا عدد مم م رالف ةبوقعلارانو ايندلا ْق ىلاعت هدوهش نع

 لاق سو هيلع ىل اعت هللا ىلص ىنلا نا هذاع ىلاعت هللا ىذر دوعسم نبا نع 3

 ةرذ لاقثم هبلق ف ناكنم هي تاذعالو باسح الد ايلواالوخد ه4 ةنللا لخدال

 عاعش نم ىرام ليقو ريغصلا رجالا لأ وهو رذلا ةدحاو ةرذلا «ربكنم

 '” 025 نأو هلا هيذو ءابهلا ءازجا نم ءزج لكل ليقو ةوكلا ىف لخادلا سعثلا

 لع هببذعت لبق ةنملا لخد.الوا ىلاع هءامثتمنا هرفكلاما هؤازج مظع هردق

 9 » راس لاق وا رشح اق وا ريقلا ف وا ايدلا ىف اما هنع هليزب ىّتحوا هربك ردق

 ظ
 ظ
 ظ

 ١ح

000 
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 ليقو *لبح نيذاعم وهليق (لجرلاق) مجااصملا حرش ىفاك ةيآلا لغنم مهرودص ىفام انعز و لاعت هللا لاقأك

 ناوكينا بح ) سنه ماللا (لجرلانا) نيعججا ىلع هللاناوض ر ماع نبةعير لية وص اعلا نبورع ن.هللادبع

 (لاقر) اسوبلم هنوك رايتعابُثن ٌوهلءالانا عمهرك ذو (انس>هلعثو) هيأ 10 سانلا رظن لم هنال(انح هنو

 رعن هللادبع ليقو ذاعم ليق# لج رلاقف لي ة.شاملا ىف[ك مالعلاكلملا راو قراي ىتح

 لاق انسح هلعنو انسح هنو نوكي نا بح لجرلا نا ماع نب ةعيبر ليقو
 ىنسلا ءاعسالا هلف ليج نسح ىلاعتو هناك“ ءىما لكىا ليق # ليج هللانا

 مكبلا رظنلاو مكبلاعفالا ليج لقو اهكلامب ىابةسفبااو روتلاوذ هنا لجقو
 هريغ ىلا ةجاحلا اورهظتال نا ىف مكتم لمحتلاىا «لاجلاب حبو سيلا فلكي

 لاجباو لجرلا ىف نسملا لامعتسا ىفو ىلاعت هللاقالخاب قاكلا وه لمحتلاف ىلاعت
 هدرىا © قملارطب ربكلا 88 ليق اي تاذلاب لاحباو ضرعلاب نسملا ناف هللاىف

 ىا ةريلا ىعمكالاو ربكت ىا ةمعنأا دنع ىفطينا رطبلا جاجزلانع هلوبق مدعو
 ليقو أيش مهرب ملناب مهراقتحاىا *«سانلاطغووإ# اقح هاربالو قلحا دنع ريحت

 ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هناناب وثنع» ىذمزرلا «تإل ءاردزالاوةناهتسإلا

 ملغملا نم سالتخالاو ةنايمللا «لولغلاو ربكلا نم ”ىربوهو تامنم ملسو هيلع

 4« ةنلا لخد ف نيدلا قلطموا دابعلانيد ه# نيدلاو © اهقلطم انهدارملا لعل

 نم ةءاربلا درحمذا دييقتلاو ليوأتلا ىلا جات ثيدملا نا نال ايلوا الوخد
 داربا نم دوصقملان | قايسلا نم موهفملا مث دنا لوخد ستنال ةثالثلا هذه

 ىل-ع لدل لد ولو هيلع لديال ثيدلا اذهو ربكلا لئاوغ ناب وه ثيداحالا

 رهاظلاو هيتيثم دنعاينظ ناكل مسولو اندنعةعي سيلا وهوفلاخلا موهفم قيرط

 تايثالل نوكيام روذحلاف ص:الادبأت هنوكىف عنمالموهفملانا الا عطقهنا بلطملا نم
 لادلا محب لوالا نيدلا نيش نيدلا ريغصلا عماجلا ىفمث هاديأت نوكيامال ءادتبا

 ضرالا ىف هللاديار نيدلااضيا هيفو صقنلاو بيعلا نيشلاو لادلا رسسكب ىناثلاو

 دق ليق ناف * ةنادتسالاب كلذو ىوانلالاق هقنع ىف اهعضو ادبعلذ.نا دارا اذاف

 لاقوت ولا ضرمىف ىصوا هنالبق دقو سو هيلع ىلاعت هللاىبص هتنادتسا مد

 ةرورضلهلا لوالانعسجا +هناداالب نتومتالف اذك ىلع ىدوهيلا نالفل لعاب

 نوكتنا هريخ ىلاعتهللاو ةرورضل|روصتب فيك هنادرو ةرورضالب نوكياممذلاو

 ىلع ةينبم ةرورضلاف ةعانقلاو ةلقلا راتخاف هريخهنا بيجاو +ابهذهلةكم ءاسطب

 وهو تامنف نانبد نيدلا اضيا عماملا ثيدح ىف ىناثلا ن ءباوملااماو +هرايتخا

 سيل هتانسحنم ذخؤي ىذلا كاذف هءاضق ىونءالوتامنهوهيلواناف هءاضةىوني

 ذخاؤيال ءادالا دصت ىلعنا نوبد هيلعو تامنم ةيزازبلاىفو مهردالو راس دامه قا

 راهنلاب ةلذمو لبالاب مهنيدلا اضيا عماجملا ىفو لطملا قة:مل هنال ةمايقلا مون اهب

 هللا نا )سو هيلع هللا ىلص

 فوصوم ىا ( لبج
 ةجرلاك لاخلا فاصواب

 وفعلاو رفغلاو ةفأرلاو

 هروهظف (لاجلا بحن)

 ريكلا نم سيان اسنالا ىلع
 دهعال هيفماللا «ربكلا)

 ظفالا نالو ىروضملا
 ةفرعملا ظفلب دنعا اذا

 رطب ) لوالا نيع ناك
 نايغطلا وه هبلوا محفل

 دعو( قا ةمعنلادنع

 (سانلاطغو)هلدايقنالا

 مهثاردزاو مهراقتحا ىا

 مجااصملا حرش قرانكا

 بورغلا حرشىف ركذو
 هلعجام لع جينا قا رطب
 هديحوت نم اقح هللا

 دنع اذه الطاب هتدابعو

 نم رطبلا لصا لعج نم
 نم هلعج نمو لطابلا
 دنع ريحني نا هانعف ةريلعا

 نب اع كايا ىلإ
 رطبلا ليقو * هيف ددرتي
 ريكشب و ىطب 0 ربكتلا

 ىلا هلبشالف قملا دنع

 ىف لاقو + همالك انه

 طمثلا قالخالا جهان.

 فافض-الاو ةناهتسالا

 ىهتنا هانعم ىف صمغنلاو

 ىا (لواغلاو)هتق عدق ون وكف 0 (ربكا نغ'ئربوهو تام نو م-ودهيلع ىلا عت هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاقدنا)



 ١ ٌرانلا فنا 1و هياع ىلاعت هللا ىل < ىلا ند هلاك لا كروسان عال (3) هلو هلزوهرألا ىقهبلا جرخا *

 مامالا ركدو نالالا حرش ىف 5 قود: < لاو حابهءاالورس رءاقلا الو ةياهتلايف هراراو توبان عد (تيءاوث

 توبتلا مكي ابنا كاف ق ان نإ 25 هل ردى رك دامراماو تيااديف لع ىذاا قودنتصاا ودو تادرفملاىف تعازلا

 واع ةنيكسلاو باقلا نع ةرابع لو ةمكملا هيأ تثنكلا نم امونص» أيش زاكالا لقت« كرز نيكس هيف

 نحاو لكوا ركذامب لؤيناالا امف رهاظلا (هفلعج) ىهتا هقودنصو هناموو ملعلاطقس٠ باقلا ىم“و علا نع

 مباع دتديف ىربالو ادحا نورالثل 4 ١ *- (ىملع) هلعاف بئانو لوعفلل ءائبااب ( لفقتف نوربكتملا) اهنم

 نيدلاناب مالعالا راب>الاهذهب دصقلا وىوانملالاق * يدل سد ىلا داضناو ىف أي رانلا ىف مراد

 مولالو بحجيدقلب ةهارك الف ةرورضضاناف ةلذهل سفنلا ضي رعتن» هيفاء وركم

 مالسلا هيلع وسرلا ءادتقا اهفنالةركسم ةنادتسالان اب اولاقام له هيلع و هلعاف ىلع

 رينا ىلع ةناعالا نم هنال بودنف هيطعمىلا ةيسئااباماو راقتفالاو رجلا راهظاو

 نع هنعىلاعت هللا ىذ ر سنا نع ف قهباا## قد نايصعلا و هفسلا ىلا هف رص معيناالا

 ليقو فورعموهو تودان عيج © تيباوث رانلا فنا مسوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا

 ىرهوطاحاعمح نعو ءاتلاب راصن الاد غلو ءودان هلصا سو هاقلا مص نع ىل 3 قو دنص

 نباممساقلا لاقءان ثينتلاءاهتبلق واولاتنكسالث ةولعفوهو ةوقرتلثه ةواان هلا

 شبرق ةغلف توداتلاىفالا نآرقلا نم ”ىثىف راصنالاو شيرق ةخا فاتح ل نعم

 ءائبلاب # لسع 8 سوماقلاىف هرامل لاّقبام لعحضاف ءاهلاب راصنالا ةغلو ءاتلاب
 مهباذع دتثيف اوربالو ادحا اوربالثا 7 مهيلع لفقتف نو ريكت اف 98 لوعفملا

 6 مالسنب هللادبعزع # ىباربطلا #« بط © مهتبوقع دتشنو قيضالوا رالاىف

 بطح ةمز> هيلعو قوسلاب مهنا هنعىلاعتدللا ىضرإو لردج ىباعص ىلئارسا لق

 نعىا «اذهنع ىلاعت هللا كانغادقو اذه ىلء» كعب ”ىثىا # ثالهامهل ليقف

 نعليق «ربكلا عفداناتدرالاق# كالامةرث كل عببلا لجال رهظلا ىلع بطملا لج

 ةءورلل طقسم ةءاند وهف هيلع لاجلاّةرجا لقثل ناكنافهعاتم ىنغلا لجاذا ءاهقفلا

 || هيلع ىلاعتهّللا له هللا ل وسر تمس ةعاط و ريغف سفنلل ةدهاجم وفلسال اعابتاناو

 انلوا الوخد لخدالىا #ربكنءةلدرخ هبلقيف ناكنم ةنملا لخدبال لوقب ملسو
 ناك نا الصا لخدي الوا ه>ريجااع بقاعي ىتح اهاخدب الوا ىزخو باذعالب

 ربقلا فوا ايئدلاىفاما هنع هتلازا دعبلب كلذ فود وهوهو اهلخد.الوا الحسم

 || لاقلاقدلا هنعىلاعت هللاىضر ةريرهىبانع © اسم # م 9 هرادقع باذعلاىفوا

 1 ىلاعتهّللا رظنيال حسنا ربك ىف و ىملاعت هللا مه.لكيال ةثالث سو هيلع ىلاعتدللا ىلص هللا لوس ر

 هلع ض ععاهنناهتساو هريغىلع ط-نمنافةرفغمودج-ر رظن ه#ةمايقلا موج مملا

 ىااربادلا ب رخا+ ةيشاملا

 (بطوهلوقب هلزومرملا
 (مالس نا هللا دبع نع)

 ىلد ارسسالا ماللا فيفي

 هللا ىضر 9 ليلا ىبادعأا

 :قوسلاب عملا هنعلاولا

 ةلوهملا مضب (ةمزخ هياعو

 بطخ] ىارلا نوكم
 ىلع كال ام هل ل ةف

 دق وز الج ىلعىا (اذه

 اذه نءىلاغت هللا كانغا

 لاملاةزثكو مدخلا دوجوت

 نا تدرا لاق ) كلملاو

 لاق ه”نهو (ربكلاعفدا
 ىنغلا لج اذا ءاهقفلا

 ةرجالةثاناك ناف هعاتم

 ةءااد وهف هيلع لاما

 نكن 22 ط6

 ةدهامو فلسا اعابا

 أك ةعاطو ريك سفللا

 هللا ىلص هللا ل وسر تعم )

 لوب ملسو هيلع: ىلاعت

 ٍْ «(نعو) مو 4- اع ىلاعت هللا ىل < هام ردص ثب دال : نءدل .ةاملعل ربك » ةلدر 2 .15 ىف ناكنم هنطلا ل خديال

 نكي مو هلصسأ نااقلطهوا ني رئافاا عم اهلخدال دا رااو كتالذىؤف ءاوسام6* *لكو هل ةلقلان ء ةياث كلا هئمدا رااو هدعل

 1 .هرادقم تاذعلاىفوا ربةلا ىف وا اندلا ىفاما هخنع هتلازادمبلب كال فود و« وهو اهاخديالوا مره لوجب اروذعم

 . هللا 00 لاق لاق هنأ 41 2 ه١ بائع ةرررهىلان ن2 (04لوب 0 راس جرجا «بهاوااوةي شاملا ىفهركذ

2 2 
3 



 (نا زمت) ةجاح ريغ نه ماركا اوراثخا منال كلذ وملومىا (مبلا باذع مهل وز اريخ ىملع ىذا مهيكزبال ءألا

 نال (باذك كامو مقا نوكب هنوهش قطنملا مهشلانف اعبط اروذعم هنوك عم باشلا نم احهبث ناكاذا انزلا نال

 ( يكتم لثإع و عتان وكي هنودب هيلع رداقلا كلا انف سض عفد وعفن بلآط ضرغل ابلاف اروظحم هنوك عم بذكلاا

 هريكف لايعلا وذ لئاعلا ليقو +امّمأ هعبط نوكىلع لدي هاملاوا لاملانم هيف هببس مادعنا عم هريكنال ربكتم ريقفىآ

 | لوهملا مالا ثلذ عم #* مهلو سكزيالو ف هيلا تافتلالاو هعم ملكتلانعو ا :

 هنالابهةلقو قللا قع هفافخسال « نازوحش و ديدشلا عجولاملالا بغارلالاقو |

 3 ةغامو دانع هانز) تريفدو هتهضو تفعضدق هتيعادذا هعيط تالاذرو هب

 هيلع 000 ه روش ل تاشلا اماو 5 امويطم هنوك 5ر2 هان زف ةروهقم هنوهش

 ادحا فاخال كللاورض عفدوا عفنبلخ بلاغ بذكلا نال ه؟ 1 كلم +

 دوو 2 هك نإ * 0 3 ريف لئاعو 2 ةرورضخذلادقفل 2خ-“ هعباضو

 باذعلارملا قدسف هيف امككسم هيلعاموبطم هنوك هاجوا لام وحن نمهيف هبيس

 ةقلاخ# مهن« نوكباع هديبع رذع لوبقىف هللا مرك ىلع ةلالدهيفو باقعلا عيظفو

 ىبافصو ىباذناع# بذكلانا مهن باذكلا كلللادعرمس ىونقلالاق ا هيأ هي

 عمده

 ناكاذاف بذكللا ىلع مادقالا 3 0 م

 ةيليلا ةيئاذلافاصوالاو هليتاذ فد ووهفعبطلا مؤلالا بجوم الف اباذك كلملا

 رفن ةثالث ضب ىلاعت هللانا نيعبرالانعو + ضيفلا ىف اذك اهبسان مئانن مزلتست

 قاسفلا خو.شلل هضغبو قاسفلا بابشلا ضغباهل واءدشا مهام رفنةثالثل هضغبو

 ندقاما رهاط امهلحم كللملاو ةيهرلاوةبغرلا نيبج و« ىف روصح ىبافصلاف

 ةدنعام# هيعروارهم ةهر هر ردت هع ا

 نيربكتلا ضغب كلاثلاوهد_ها ءالْلا ءاينغالل هضغبو ءالْضااضغب ىناثلاو «دشا

 دشا مهنم ةثالثلدبحو رفن ةثالث بح هللانالاشو +دشانب ريكا ءارقفلل هضغب و

 ءارقفال هبحو ءايمالا بح ىناثلاو دشا ءايقثالا بابشال هبحو نيقتملاب حن اهلوا

 ىمتا دشأ نيعضاوتلا ءاينغألل هبحبو نيعضاوتلا يحك تلال د0
 4 رع رخهلا 88 هنعىلاعتهللاىطر ة6قراط نعي كردتسملا ف مك اذا كح

 ©« ةدبعوناانعمو## شيرعلاهرخآو سلبانهلوا فو رعم ميلقا هي ماشلا ىلا# اهجوتم

 رمو## ءاملا ضوخ عضو» «ةضا# ىلع هركسع عم رعىا ©اوتافإ حارجلانا

 هيمدق نم هيفخ علخ ول اهيلع هم الغبك راف بوكرلا هب وثماتل اهنع# لزف هل ةقان ىلع

 ةد.بءوبا لاقف 9»ءاملا ىف #4 ضاخف هنقان مامز ذخا و هاعضاوت * هقناعىلءامهعضوف#

 هيلع ةليزرلا هذه ءاليتسالاالا نكي ل هلايع ةلخوهتلخ دسباملو.ت 2 ؟49 ]+ مدعو ةوكزلاو ةقدصلالاؤس نع
 هلابع و. هقملت ثرح 769222227777 لل 22200022”

 قى. هرككنم,ررضلا

 ججباصملا حرمشل كلملانبا

 نا نيعبرالا ىف ركذو +
 رفن هثالث ضب ىلاعتهللأ

 مهنم رفا ةثالثل هضغبو

 نابشلا ضغد اهلوا دشا

 خويشال هضغبو قاسفنا

 ضغب ةيناثلاودشا قاسفلا

 ءاينغالل هضغبو ءالحأ
 لضم ملال ودع [هرلعلا
 ءارقفال هضغبو نيربكتملا

 هللانا لاب ودشا نب ربكتملا

 هيجو رفب ةثالث بول

 ب اهلوادشا مهنم ثالث

 ءايفنال انايشال هبح و نيقثملا

 ءاضءالاب < ةيئاثلاودشا

 ءايح*الا ءارقفال هبحو

 بحم ةثلاثثاو دعا

 1 ونيعضاوتملا

 ىهتنا دا نيعضاوتلملا

 مالا جرخاو + همالك

 هلزومرما كردتسما ىف

 نع ) ( كح ) هلوش
 هرخآ ةلمملاب ( قراط

 اوتاف) هنعةللا ىذر رعلابقتسال ماشلا نم ءاح حارالانب (ةديبعوا انعمو) شرعلاهرخاو سابان هلوا فورءملا

 7 مامزلا »ع هوان مامزي ذخاو 2( ىلاعت هيب اهضاوت ( هشام ىلع امهعضوف) هيمدق نع (هيفخ علخو) اهملع هعالغ

 هنع ىلاعت هللاىىضر ( ةديبعوبا لاقف ) ءاملاىف 6( ضاخ 2 ريعبلا فناىف عض وام ىازلا



 .ردقم هيف ماهفتسالاو هلعف نمبممت اذه( لعفتت نازل باطالانء رغم مهم ه,بقان«لوا ةفيلخال بقل( نيئمؤملا ريماايز

 ْ لا لهاناف ثهل وس كالذب 00 ا د لعدم للا اذه ىنيكع!امىا 000 رك ذامىا (اذه)

 فارثتمالاو(كوفرشتسا

 كيبجاح ىلءكديعضينا وه

 سلا نم لظتسي ىذلاك

 ىناك 'ىثلا نيبتسب ىتح
 هءدارملاو بيرغلا حرمت

 ىا رظنلاو برقلا انه

 كيلع فارسالا | وبلط

 (هوالاقذ )كيلا رظنلاو

 واولاديدشتو ة زمما حقب

 لعفرساةنك اسلا ءاهلابو

 عجوتاىا رهذتلا ىنمع
 (اذله ملور) بهاوملا ىف

 (كريغ) هتلق ىذلا ىا

 لون نا كل ىغبشالف

 ةديبع اياب 6 ةديبعابا )
 افيف# ءادنلاف رحفذح

 دهم ةمال الاكذ هتلعج)

 ىا (سو هيلع هللاىلص
 ببس مالكلا اذه تلعج

 رشتن هنال باذعو لاكن

 فرشلا وةزعلا نا ةمالانيب
 نري الملا و ةتيف زل بك ايما

 لصف مالسالابالة رخافلا
 بيس وه ىذلا ركل

 اس ىف 5 فادفلا
 «انك انا)هداز هجاومل

 (موق لذا ) برعلا سشعم
 ناكواددعو اددع مهتلقل

 مه ريغ ىف ددعلاو ةوقلا

 ان نعاف) مورلا و س راف نم
 ةنعا أن ريص ىا (ىلاعت هللا
 ” «لاق) قلولاة و رعلاب كسمتلاومالسالا نعوهو © هب ىل اتمنا ان نعاام ريغل زرعلا بلطن )ىتهىا «امهف مالسالاب )وأ

 هللا هلعج ىذلا هقن رط ريغإ زاّرعا هنال (ىلاعت هلل هللا انلذا) اهئاردزو اهنراخزو ايدلا رهاظ» نو هقااخأب حشوتلاو

 دحا هببقلب 7 ا_هنع ىلاعت هللا ىضذو 1 هبهبقل نم لوا © نينمؤملا ريمااي 1

 كنملعفل اذه ىني<عئام #*# ىرسب امو يجعتلل ردة. ماهفتساب 7 اذه لعفت تنا #9 هلب5 01

 رظنب عفت رااذا ى يذلا فرشتسا لاقب م لا ىا هيدلبلا لها نافل ٌْ

 هيهوالاقذ جل كاذد ورقحنو كلذ ورظنب موقلانا ىنعبهبجاح ىلع هدءاعضاو هيلا |

 هلاقمىلا ةراشا# اذلّس او عجوت هلك ءاهلانوكسو ,واولا ديدشنو ةردهلا حف |

 | لاكت تيد «الكو مالكلا اذهىا »8 هتاعج ةدسعءابااب كريغ» دحا ةديبعوبا

 | فرشلاو زعلانا مهني سشنت هنال سودهيلع لاك هللا ىلص #«دخةمالؤه باذعو |

 وه ىذلا ربكلا ل صحم ةدابعلاو مالسالابال ةرخافلا سبالملاو ةعيعفرلا بكارملاب
 نا_لب مهتعباتم انممادقو ةمالل ةوسامهنا لوقااناو ىشثحلا ركذاك باذعلا ببس

 لئاواىفاك#م وق لذا انك ان ىباككاالوقب جاجتالاب لوقلاىلع اسال ةلاسرلا

 ناكو سرفلاةعاط تحن اوناك مهنال برعلا2 الذب دير ليقو ةلاهجىفوا مالسالا

 | ا رعافإ# ةكرافو مورأال دئليح ةكسوشلا تناكو ا لزعيو ىلوش مهاطلس

 ظ زغلا باطن امهف ف مالسالالصا فرشبو ا مالسالا لها َةْرَكَب «مالسالاب ىلاعتهللا

 | بتريامو مالسالالصا نم هن ىلاعتهللاانز عاف سبالملاو بك ارملا و نء#امريغب

 أ بولطملا قيرطريغ ىلاكاسنمو هقيرط ريغب زازتعا هلال 6 ىلاعتةهللاانلذاوإب هيلع ١
 | هلذاهريغب زعلابلطاذاةةريغبال هرئاعشو مالسالاب زعلاناديرب هدكسسخو هيعسلض

 اعشنم عضاوتلانا هنع ىلاعتةللا ىضر رع دافأن هللا ربكاوةعفرو زعوهف مالسالار

 هداهتجا نع هنا رهاظلاو سايقلا جن ىلع دراو ةدسعىبا لاؤس ليق ناف < هقزلح

 | انافتا رخآ ىباكص ىلع ةعحن سيل اكاحوا امتفموا اماما ىباكعا بهذم ناررقدقو
 ا ةهاقن وايعانقاو ايمازلاال ايقيقحت باول نوكينا زوحانلق+ةدسبعوناهب مزلي فيكق

 | هحواماو هيلع مازلالاو تاحيالاال هلعف بيس نع ةياكح هلاوفو ردع سيل ة دبع ىبا

 | مالسالا رخفو ةمئالا سعثو ىزارلا ركب ىناك انباصصا صممب دنعفانيلا ةيسنلاب جاحتحالا

 | الفديز ىباو جركلاكرخآضءب دنعاماو اقلطم بجاو ىباككاادءاقتق رسيلاى باو
 | عنم ىلعوا لوالا بهذملا ىلعاما فنضملا جاحيتحاف سايقلاب كردي اهفالا دلقب
 1 نهولو اقلطم عضاوتلا وه سايقلا لب سايقلا ىلع ةديبع ىلا لاو ناكل

 "اذه نوكينا لقحتو باحاالب ديلقتلا زاوجنم ضعب بهذم ىلعوا ةفيلللا
 | اونوكينا زوحاضيا كالذدعب نوعماسلا مث نيتك اس اوناكو ةباصعل | رضحغ تاو

 | ىبالا ديلقت بوجونم لوصالا ىف ررق دقو +اءاج-ا نارك نيلباقو نيتك اس

 | قراطنع اذكه ةياورلا عقو لاحرلا ءاععأ تاتك قواو سو اوعدك عاش اهفاماجا

 ' سأر 5 وهو ةماعو نافحو رازا هيلعو دونما هيقل ماش /| مدق نيح رعنا

 َ دويطاك اقلب َْن لا هلاو هلأاق هم طبات 7 و هيفخ علخ دقو ءاملا و هتلحار



 نورعنع)(ت)هلوش هلزوهرااىذمرلا جرخاو »+ نالعلا ح سش ىفام ادا لصيال هناش اذهاع لوصول لطول

 هللاىدر) هللادبعوهو هينا د> ىا ( هدح نع 0 بيعش «(هبانع) صاعلا نبورعن هللا ديع نب دمت نب (بيعشلا

 رشح لاق لسوهءلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر ناز اهاوبقحدالاو 56١ ]©- هج زلاهذهىف فاتحاو (هنعىلاعت
 0 ااا ممالك [111111111111111111 111

 هللاىض ررع نانع اضياهيفو هريغب ةزعلا سقلن نلف مالسالاب هللااننعا مّوقانالاق

 ىنتبعا ىسفن لاق اذه ىلع كلوام ليقف هقنع ىلع ةب رق لج رمغنا امهنع ىلاعت

 اهاوحو رادىف ةأرمأب وهاذاف ةللل فاط رعنا لسا نع اضيا هيفو +اهلذاتدراف

 لجااناتلقف ىلع لج مسااي لاقف مهاردو اسايلو اماعطةرارغىف لعحف ةقدصلا

 اقيقدردقلا ىف لعجو ةأرملا لزنم ءا<ف هقنع ىلع هلمخل ةرخآلاىف لاؤسملا ىنالاقف

 هتيلح لالخ نم ناخدلا جر<وردقلا ا فن لعحو هيب هكرحو ارثو امصشو

 لاو مهروردو ناييصلا كد ىلع علطاف جرف هدب مهمطاف مهل مط ص

 ح رشف ةبقان» راس عماه رك ذدو ةليوط ةصئاضيا هعضاوتلو ىمشن تباط نالإ

 8 بيعش نب و رع نع ىذمرلا تو هيلع ىلاعتهللا ةجر ةفينح ىبا انماما اياصو

 هللالوسرناإ هللادبع 6 هدج نع هبا نعله صاعلانب ورعنبا هللادبع نب دهن

 ريغصلا لفل «رذلا كاثما ةمايقا| مون نوركملا رس لاقإسو هاع ىل اعث هللا ىلص

 مهتراقحو مهلذ ىف ةدايز## لاحرلا روص ىفإإل مولع قافوىلعءازج ةراقملاو لذلاىف

 لذلا وه مهطيع »4 مهاشغي و نايل ةروضكا مهتروصو ة رذلا ةنحلا مهتلج ىنعب

 اهل ةديس ةّديس ءازجنال ةهج لكن مهلا هحوتو مهلذ فعاضتإ 6 ناكم لكنم

 ظالغ مهج ةنزخ مهن وهن اسلاو رهقلاو رجزلاب « موج ىف ن<“ىلا نوقاسيو#

 ساو: هل لاش تايآلا !سعز مهجىلا اورفكنيذلا قيسوىلاعت هللالاق اكدادش

 سالبالانم لعوف ليقو ةياهنلا نعليقاذك ةلم«* هرخآماللا سمكو ةدح ومامضب

 بيرق اع صالخلانمسثي هنلخادلا: نال هن ىعم امنا نحلا لعلو سايلا نمت
 ىف سياذا ىهعا هلءاف اهكقوا ماللا رسكو ةد>وملا مذب هيف ةياورلا تدك ناو

 ران مهواعبإ# هيف لمأتف مجفف مذب اضبا سوماقلا ىف لوقا *ىهتاهلاثم ءاعسالا

 « ن وةسيول را ىلع عمج رانلا سوماقلاىف نارينلاران مهطيحو ,هاشغب «راينالا

 عقااو مدلا اهلل مهداسجا نم سدعنأام 0 راملا لها ةراصع نم و لوعفملا ىلع

 ةلصاحلا ةئيطلا ىا داسفلا لابخللاو ةراصع نم لدب ه6 لابحللا ةنيط © ديدصلاو

 راثلا لها ديدص هيف عمت ميج ْق عطو# مسا ليقو رانلال ها نادا داسف نم

 نب د# نع » - م بعتلا و ءانعلاو كالهلاو لتاقلا مسلا لبق و ضوحلاك

 ةفيلخ بص # ةنيدملا ىلع فلست هنعىلاعت هللاىطر ةربرهونا ناك لاقدنا دايز

 مو )ايندلا ف (نوربكتملا

 لعفال فرط ( ةمايقلا

 رود ىف رذلا لاثما )

 بولسملات ىا ( لاجرلا
 ةروصلاالءا رجالا ربكم هنع
 ةدايز قمل ةيئاسنالا

 مهتراقحو مهناوه ىف
 دضوه (لذلا ,هاشغ)

 (نوقاسي ناكم لكنه رلزعلا
 نم” ىلا ]فانيتساوا لاح

 نم ةقيطلمسا ( مهجفف

 هل لاَشب ) رانلا تاقبط
 ةدحوملا مضب )» ساو

 ةلم«#* هرخآ ماللارسدكو
 ران مهولعي) ةناهنلا فاك

 باذعلاىوقاىا( رابنالا
 سدكلاب رينلا عجب رايثالا

 قشلاىا دودخالا وهو

 ا صورا ف ىدتلا

 ديداخالا ران مهولعي

 اذ مه كلا نككاكالاو

 (نوقسي) قيفوتلا يف اك
 نمر لعافلا ريغل ءائبلاب

 ها نال لها ةراضف
 مهداسجا نه رصعرام

 نع لدن (لابحلاةنيط)
 ةانقلا لالا 2 راَضَع

 نم ةلصاملا ةئنيطلا ىا

 راثلا لها نادبا دا_سف

 متهج ىف عض وه رمسا لق و*

 انه هيدارااو ةسباللل ىناثلا ىلعو ببسلاىلا ببسملا ةفاضا لبق نه لوالا ىلع ةفاضالافرانلا لها ديدص هيف عمت
 نء)(م)هلوش هلز وه رملا رسب رخو «قيفلاىفاك رانلا لها ةراصع نم هل وش نيب اذهاو ,هتراصعو رانلا لهادي دص

 هريغ واناو يم هفلذعسا ىا( دن. دملا ىلع ) لعافلا ريغلءانبلاب( فاذسل هزع ىلاعث هللا ىضر ةررهواناك لاقدنا دايز نبدمي



 ظ أ ىلا وثبن) هريعك نم لاحوا كلذك ىناثلاو لعفلاب قلعتم وةلفرظ لوالا (هرهظىلع بطالا ةمزحي قاف)

 ةتجاح رد اوعموىا (ريمالل اوقرط ةياورىفو ريمآلا ءاجإ قشي لعافنم ةيلاحةلج (لوةيوهو) هيفرعىا
 الاف دنع ىلاعت هتلاىضر ىرصببلان شما نعو كلذ هلوقلةلغ (هِبلاسانلا رظن.ىتحالكريمال قيرطلا اوطغعاو
 ”ٌندورجامداب نهيدحاةعقرةرسشعاتنثادياورىفو ةعّقر ةرسثع اننثا هيف رازا هيلعو ةفيلخ وهو هنعهللاىذر رع
 ةءابتحاىف مهلا رذتعاف جرخ مث لاق ةعجباءون سانلا ىلع أطبا هنع هللاىذر بالملل اني ربع نا "هنع هللا شر زانق

 هل ومب هلزوم را ىراضأا يرخاو ءايحالاف هركذ هريغ بوثىلنكيملو ل_غيناك اذه ىبوثلسغىئسبح امنالاقو
 ةفاضالا نع نيبلذفاك هيفام (امنببلاق سو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا ل وسرنا اههةعىللاعتهّللا ىضر رمنبا نعل (خ))

 .نمالندبلا لفاسا ف سببا موم («رازا رجل 00: اهبأدتااذلو فصلا ل# ىف(, كلبة ناكنء) ءادتبع(لجر)

 ١ نهعملا 3 0 واط ىلا
 الاوشو 15903 وبلا لها قدنب ىف ه6 قوسا |١ قثيف هرهظ ىلع بطلا همز ىب انو

 ناف هتحاح ىكشو ةحاملا لها 0 هي ريمالا ءاحلود وهل لاخلا ١* وهرل

 هلزع قوسلا لها ,هوت الثلو فيرعتلاىلا جاتصفةدام ةرامالا ةيفاتم ةلاحلا كلت 100
 ا ٠ 6 300 .٠ د .٠ اهوييدح

 1 50 «تةءاورىف و8 نيلسماءاهم ىدوتع و رتوطصم مو قيرطلا هل محسفيأ وهلاح عيد نب 9 لاو 3 1
 هب نودتشو «هيلا سانلا رظن ىتح ريمالا# اًميرط اوطعاىا «اوةرطإ# لوشن (ضرالاف ل” وهن)
 . : د " || لزني لازبال ىلا نيجي

 (ةمايقلا مو:ىلا )يشف يش

 نعو هن الخ ةرم كاذو

 عضاوتلا فرش ملعتلو بيغّرنال هنم لوقلا اذه ن وكف هتلزتماولع عم هعضاوتىف

 نا امهنع ىلاعت هللاىذرربع نبا نع 8 ىراكلا # خو اهرهقو سفنلا ةفلاعو
 هرازا رحب مكلبق ناك نع لجر انس لاق سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوس رنا

 ناردلو ره «لججع و ضرالا ف« فسخ ل ريكلاىا «ءالبدا نم || نع هلاىضد ةرررهفلأ
 رمنبا نع ىراذلا ةياور نعليق ياما لا راق فس هلا يد كح هللال وسر لاق 0
 لجر امني لاق [سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا وسر نا اضيا اه«عىملاعت هللا ىذر هلدلا ايو داع لاخلا
 ا ادق هااندخ هريكل ضرالا لع ةرازازلل كلذنا' تيدا 'لضاف 0 2 00 7 : ا ل را ع ل ةمايقلامويىلاهب لجلت وهذه ىلاعتهللا فس>ذادتج- لج مدس: هبت ةل> ىف ىثع ةجحرلا رظذ رظنبال ىلاعت

. 

 هلاقفا ىف هأيو ةعنص ربكلا ذكي نم فيكف ىرئاع ىزوجاذا ربكلانم ردقلا ل لع و وج 0 5
 هلا زئاهبدا رماارجزلا ىلعوا

 هللالاق هلذه نم ربتعبو رجزني 1 هريغب ظعو نم ديعسلاف هنريسو هلاوقاو

 هللاىضر 78 نب ريبج نع هه ىذمزرلا #تو# بابلالاىلوااي اوربتءال ىلاعت

 ريكلا ىلا نوبي ىا 7 هيتلا 2 ديدشتلاب 7 ف نولوب لاق هنا 9 هنع ىلاعت

 تفنا اماو #« راخلا تبكر دق 8 ىنا لاملا «و و ربكلا ىف ورع زا

 ةاشلا تبلح دقو 8 فوصلا ىا #* ةل_عللا تسبلو 8 هوكحر نم
 هللا تتسم 2 سس سس م ١ رح سس ع مس م يس مس ع لل ا م يع مع 2 ميس ممم وع ومس عسسل

 هنأ ىوراملل نيبعكلا نم

 لفساام لاق مالسلا هيلع
 هيفو رانلا يف نيبعكلا نم

1 0 

 0”  («دقو)  لوطلا نم 0 ةداتعملا ةجاملا ىلع دازام لك اذك ءالعلا لاق هءزنت دها 0

 نيل 0 مو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب نع عددق ءاسذلاىف اماو لاحرلا قحىف ثيدحلاغ نكل هوركف ةعسلاو

 5 3 مكب (ربج نع)(ت) هلوهب 0 ما ىذمَرلا جرخاو كاللانءال قراشلا حرش ىف اذك نهلوذ ءاخ راق

 ممم 0 موقلان ع ةباكش (لاق هناز لعافلا 4 ص ىلع 6 طم ناز ءاراهدعب 4 ملا ناوكساو ةدحوللا قو

 ربكلا موقلا لون ىنعي ربكلا رسمكلاب ( هيتلا ) اهفىف ماغدال م ا ءاب ديدثتب (ىف نواوةي ) مها ارئفلوا

 كلذ ساو 6 ةاشثلا تياحدقو ) فوصاا ىا 6( ةلعثلا 59 0 ىلا لالا (و) ىلدوجو.

 1! نيلسرلا قالخلا- ن٠ لب نيريكتملا لعذ



 هيفف (ئىش كلان ههق سياف م :مالكوا عويض (اذه ل هقن ها[ و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر لدور

 نم ةءارب مالسلاهيلع لاقول» 1:3 روذحم الف رزقا ليد ىلدنلا وكشلا ل رق ىلع اهرك ذو هناك مالا ةمعتب فاّرءالا

 ىصحم نام ريك | بابلا اذه ثيداحاو زنءلا لاقتءاو راخلابوكرو ني:ءؤااءارقف ةسلاحمو فوصلاسبل ربكلا

 «ربكتلاو ربكلا هنامىتعا ) عبطتلاب (ربكتلا) ىعسبطلا هي 75 ]هو ( ربكلابا_ب.ءاىف» ه4 ثلاثلا ثلا زيفس

 00 0 نمديفسيلف هةثالثلا ىا## لعفلا اذهل فنه سو هيلع ىلاعت هللاىلص لاقدقو

 1 تير للا سبا ريكلا نم مءا ربريغصلا عمال ىف و ابلاغ سانلا لفا ساتاداءنءاهنال# ”ىث ربكلا

 لاند تالا ل داع حلاص دصتقب وعي ىوانملالاقزنءلالاقتعاو راخلا ب وكروني:هؤملاءارقفة سلام وف وضلا

 لوس اضن دقو عاب وحن و ,هعم عضاوتلا و رهان دش ءارقفلا احم ودبءتلادي زماماهياو دهزلا راهظالال

 ام كلا نعةدعبمءايشالاهذهنا ىنعباهنبل بلص زنءلا لاقتعا ىنعيزنملا لاقتعاو راخلا بوكر

 معا تناام اهزذف دع | هه ثلاثلا ثصمملا وس .

 ةوق لامولاجج # عاج أ ,رايللا «ريكتلاوط هسفنىف لصاملاوا سفنلا ىف «؟ريكلا بابسا فوط ةسمخلا نم
 بسن اذك"" و ةدابع عش |١ جيمأو ليصفتلا جالعلاو ركتلاو ركلاةبام عا فلكتلاب لس كلوا

 ق مك عابا مت للا و ع 60 0 00( و ) ( لاجل )4( سد 09 ةدابع(؟) لع( رع( )8ك ةعبسإ# بابسالا

 لاجل راشعإ) بهاد لعاشفلا فانك 00 زبكلاةبابسا هذه تلت دكا

 ساما و جويبر لو نع ببلا اضافؤلاياسلا 6905 ا
 تايساابكفا 3 ) ةعبسلا اريكنالو ارك نوكنال اهد روجبف .اهلار كك شمول ةحاتضل ةضفاَت ةلعوبيس

 نب (ةبجوم للعوةمات || تانبتنالا هنم 00 «لهجلا ىلا ةعجار ةقيقلا ف9 بابسالاىا «اهتيبمف

 لاو وبا رمح ىو ]| ياعم لمتو تشل نيكي ىو «ةنيياس ووو نعال" «ةتلا راج لوألا
 ًَ بيو ةصتا: || ربكلاىلا ةلصوملا «بابسالا ,ظعاوهوو# ىععرلا * ملا لوالا ىلا عت هللا ءاش نا »

 ةقيقللا ىف ) بابسالا || عضاوتلاو ةعضلا بابسانهوعو تاملاعملانم لبالف عفانلا رعلااماو ريكتلاو

 ءاشنيف(لهعلاىلاةغجار || هبحاص ىلع لابوو رزولب لواللال هلوهاما عسشلايف دراولا فرششلاو لضفااف
 2 و تاسالا هل 4 معلا ردق نالاحالعاهبعصاو اهدشاو## ربكتو ريكو ةتكتت وهترمث نوكءافكو

 6( هتلازا ا ليلا ىا || اضا «« سانلادنعو ىلاعت هللا دنع 9 هةلمتم نع رافنلا 2 يك مظع ِِ هسفن ىف

 (هيلع هبذسو ) رجلاب وجرو هسفن ىلع فاحاءْركا هيلع قاذف ريغلا نم فرشاوىلعا هسفنىريف

 ةد-لىفو جالعلا ىلعىا | ىم#ناب ىلا اذهفناوهلاو ةراقطارظن ريغلاىلا رظن. وهريغل وجريام رك اهسفنل

 قا ناكل" نم هنيلسو

 لولا ةلا زال جالعلارهظب
 هنال (ىلاتهللاءاشنا)
 قفوا لعالا ؟يقنزكال

 هعودخو هعضاوتوهفوخ ديزيف هيروهسفن هبناسثالا ف رعيام ىبتحلا علال الهح ا

 هقوقحي مايقال معلا هيلع ىلاعت هللاذح مظعل هنمىلوا سانلا لك ىربناىلا ىذدشو

 لاوزبببسملالا وز زاف ابعص جالملا ناك اقاطماىظع رعلاردق ناك اذاف هاضتقمو
 4 بيسملا لاوز بعص. لوز, الفاياذ هفرشناك اقلطماش رش ببسلان اك اذاف ببسلا
 4 3 2 0 ىلعشملاو هلضةىفدروام# ىتاثلا بابلا نءىناثلا لصفلا ف تدم دقوو» مهفاف

 ا ىمسرلا وه ربكلا بيس نوكيامنا لكشي نكل ةيافكو انيد # اظرف هلوكولعت
 (باب الا مظعا وهو) . ََح

 زيدا الغلا و ندع 3 (ماظع) سفن ىف( لا ردقنال) د الذو هنم صاختلا ف(اج الع اهبهص | و) هبة( اهدشاو )هل
 8 دضاال هلهال وهلن وم“ ء ميش (سالادن ءو)راتع ىبدزب ولفو هلوش هنمةدايزلا ب ططب ه دن ىلاعتهللا ما | اذار( ىلاعت

 قافك هضعزو ىنيع هضعب اضف هنوك )ىف (يوولعت ىلع ثحلا) ىف و اضفيىف 'رروام)مدقت | ايف 0( تءسدتو)



 ”كلذكن اك اذاو ثيداحالاو تابآلا نم كلذفف ءاحام مدقتو هض ره قلعت مدعلانه هنع تكسوابودنم هنمناءدقتو

 'لطببال هناش اذعامو ىلاعت هللادنع هفرسثل (هلصانم) هعزن (هءاقل) قيرطال ىا ممل مو

 ةثالثالا نوكيال علا لضفىا (هلضفنا ةفرعم) امهدحا (نيتف رم هجالع امئاف ) هيلع ثااىف ءاجال (هلعلرتو)

 (يلما) ىناشلا (و) ليصحمات و فيي[ ؟ه4 ]وح (ةحلاصلا ةينلا ةنراقم وه امنا ) هلوش هركذام اهاواءايشا

 يجلب ( لاحمالف )

 لمعلا هنم بولاعملا لعلا ىف

 ةنراقع ثلاثلا 6 و )

 هبلاطل ملعتلاب 6 هرشن)

 نم عفن عمط لب ىلاعت هلل)
 فراظلانم لاح («سانلا

 ةنراقمب هلوق ىف رقتسملا

 لامذخا) الب (و) ةبنلا
 ةرورض ريغنم ( هيلع
 دعف لاو ةْناَح ةحاخوا
 ذخا نوثدحملا زوج

 تثيدكا| ىلع ةرجالا

 ميعذوبا هلعف نمو جاتصملل
 ©« الاو ) بهاوملاىف اك

 انراقم ن نكت مل نأو ىأ

 ةثالثلا هذه نم دحاوب

 معلا 5 وكل اهلك وا

 ود لب هيحاصل الضف

 موب هيلع لابو ونار مسخ

 هقح ىدرو اذك ةمايقلا

 هرك ذ ةريثك ثيداحا

 هتشاحىف هداز هجاوخ

 ( هيلع بلقنيف ) لاقاك
 . هنوكلاح (ريصيف )مالا
 ةام س+خا )رك ذاملاملام

 اباذع دشاو لهادلا نم

 ةدايزل لهاجلا نم ىا(هنم
 لوقلا لع ) هلادتعا

 صضعءب دنعو »

 نال سكملاب مالا ءاهقفلا

 هبواسإ الق هءلمءلاوهو ادحاواض رف كر تدقق قسافلا ملاعلااماو هبلمتلا وعلا نيض رفد رت قسافلا لهاجلا

 نال ىلاعت هللا دنع جفا ناك لع نعدك مناك امن رار نآك نأ و ضرفلاكلذنا با وعاوةدايزلان ءالضف باذعلا ىف

 هلعل ىلاعت هللا عفن مل ملاع ةمايقلا موي اياذعس انلا دشا ثيدحلا ىفو + هداز هجاوخ ةيشاح ىفاك لعبال نك سيل لعين 1

 ىذلا اعلا وه بوجوو لصضف هلامزاو بي رقنالف عفان بع لب عت رت سلل زكا ذامو

 هلوق لاح لعب هبوكاذك نوكينان كمال ابيسن وكيامو صولملاا ىلع لممالةل لج
 عنتم ذك ههكح واذك هلضف ناك امنال لمأتف  هلعتل رتو هلصا نم هعلقا لاحيالفإل
 مرح اريك وحن نم هاعدامو بجا ورعلا اذهل صأ نانتانا ليقناف*اذكه هتكراتم

 طقسن !ىغبنيف ضراوعلاب لوزبال ىتاذلا الانا عرشلال ها ةدءاقنمو ىذ ع

 لها ةدعاق نم واناق+انه فنصملا رك ذبام سذجىلا ةجاحالب هسفنىف ضراعلاكلذ

 مدق ةدسفمو ةملصم تضراعئاذاف عفانملا بلج نهىلوا دسافملاءرد اضياعرسشلا

 لاق اذلو تارومألملاب هلانتعانم دشا تايهنملاب عرمشلا ءانتعا نالابلاف ةدسفملاعفد

 ع مكديهناذا و متعطتساام هنما ونأف ىشبر كت ىما اذا سو هيلع ىلاعت هللا لص

 لاف ىورو هوبذتجاف
 رابكلا اصوصخ تايهنلاىلع مادقالاف عاسوملو ةقثمأل اعفد بجاولاكرت ةمث

 هركذباك هناكما دنعف ةيلكلاب قيرطلا عنتما نا هيلا راصيامتا كلذنا ىلع هابشالا ىفاذك

 امهادحا «نيتفرعم ظربكلا بيسوه ىذلا معلاىا «هجالعامتافإإل الف فنصملا
 برقتلادصش نايهنانثاو هلادتاىف «#ةللاصلاة يتلا ةنراقع وهامتاهلضفنا ةفرعم

 ليصحم د_صّشالو ىوهلاو سفنلاةريضمو لهملانمهسفن صيل# وىلاعت هللا ىلا

 0000 ددلا تاتنالالاو ايندلاقوسو, ةمقرلاوءاخاو سرادللاو فئاظولا
 لامذخاو سانلانم عفن عمطالب ىلاعتهلل# سيردنلاك «هرشن وهبلءلاوؤظ مالا
 باةين# لاملاذخاو عملا نع ل ملو سقنلاو لمعلا معلا نراقي لنا «الاوهيلع

 دنعو « ميحتلا لولا ىلع هنماباذع دشا و لع اذا نم ةبتم سنا ريصيف وو مالا هيلع
 [| طف لمعلا كرت قسافلاو لمعلا وعلا نيضرفكرت لهاجلانال سن علا ىلع ضءب

 ا نآل ىلاعت كللادنع مجف اناك

 || ةماقيلاموب اياذعسانلادشا سو هيلع ىلاعت هللا بص لاق دوو رعيال نك عدل

 ا حجر الهنا لوصالاف ركحذام باوجلا اذه لصا لعل هلعت هللا هعقتب مل ىلا

 || لوصالا ةزكبب تءرناو ةرهثلادح غلب ملام ة كك اندنعا ةلدالا كب

 | ناو عجرتالف دحاو دحاو لكي مكسملا طنا قرفلاو ءارجالا ةّدك اذكو

 | اهث لب رفكحفالاو فرصلا ل-هجلاس يل عازنلا لحم لعالوقا *+مف عومجلاب

 | ضرفلا 0 ههاقدوهتلداو هليصفتلرث هتاف ضرفلا معلا كزيإف هءارو

 انك

 نمو نيأقثلا ةدابع نم لضفا هللاىهنامةرذ كارل ند كح

 نع ناك النكل ادحاوناو ضرفلا كالذنإبي+او#



 نه ركسذ ام ىلع ىل (اذه ىلع لديوإلىلعااله:هلزنا وهو (ديلع) هنعشيثرىدرا ىذا هلعل (هبريكشي نا ماعلا, يلي فيكم )
 هركذ لهاج !نهدشا قسافلا ملاعلا باذع نوكوةثالثاا رومالا ةنراقع ةطورش٠ةليذف ملاعلا ىلا ةبستلاب معلا نوكيا ٠

 هلزوهرااىذمريلا(جرخ ) رردتف ضعب ىلعاهضعب وىعدملا مامن ىلع لاداهضعب ثيداحالا نهرك ذامىا (ام) ةشالعاو

 هاح وكن ه ( هللا ريغأ لع عت ءتنملاق هنا 1 و هيلع ىلا ءتدللا ىلد ىنلا ن نع اه« ىلاعتهللا ىض ر رعنبان عا (ت) هلو ١

 لصوتلاو ءاركلا رطاو1خ هب ب رق ل هللا ريغ هيدارازب 1 دعب هنا الا هللا ريغل 95 5 م6وا) اي ادت

 لاما: م هل زهه ل خلف ا («رالان 5 و: 1 كافر 4 | مه رظناو م«: م هه "هه »ع فئاظو ااذخاو ءاسؤرلا ةيحاصمل

 ددكعو عوضوأملا هلبلالابووارزو هيلع هلع بلقناىذلا 6 ملاعلاب ياي فيكف

 لديو# ةيتردنهيظعاوهو لهاجلاىلع # هيلع كلذهلعب هك هنربكت ناو# لوقعملا

 ةثالثلا رومالا ةنراقع طورششم ةليضف !ءلان وك نان٠ رك ذامىلعىا هياذه ىلع

 نكل  ج رخام نهركذام عوج لهاا نم دشا ا ماعلا باذعلا نوكو

 ( تا مالا ىلع هضءبلدناو ىعدملا ضعب ىلع لدامتا ثيداحالا نم رك ذام ضعب

 لاقدنا لسوديلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع ام«نعىلاعت هللا ىض ررعنبانعو» ىذمزنأا

 ةلزتملاك ايندلاب ةقلعتمللا ىنامالاو لاملا وهال اك هريغىلا لصوتلل هللا ريغل الم عت نم

 هلوصحدمب هلاالا ىلاعت هللاريغل رعت 6 وا ف ماك اورومالا ةالوو كولملادنع

 اهناذ الزن اهفذخيلف هك راتلانمهدعق أوبتيلف# ركذاك## ىلاعتهللا ريغ هندارا ©

 ةرذعلا عفر نك اهذ ةعفرلاو اندلا تاسدك علا 2 نهريمللاىفو هاررقو هراد

 دوادىلا يلاعت هللا جوا هيلالسوتملا سخااماو ةليسولاف سثااف توقاي نم ةقعلمب

 ىتبىنع كدصيف انوتفماملام كنيبَو ىنابل_هحيال مالسلاو ةالصلاهيلعو انين ىلع

 لاعفلا وه ىلاعتهللانا هباق دهشث نم ىرعش تيلو ىدابع ىلع قيرطلا عاطق كئاوا

 هلممسقامالا ايندلانم لانبال هناو هديب دابعلا بولقناو وهالا عفانالو راضالهناو

 9 دوادوبا # د 9 ضيفلاىف كت ىلاعتهريغ هلعإ دصقي فيك

 هللا جو هن عت انع عت نم مهو دهيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وس رلاق لاقهنا هنع ىلاعت

 اماو نيلو_صالاو هقفلاو ريسفتلاو ثيدملا نه ةيعرمشلاىنعي ىثحلا لاق #ىلاعت

 ةيرعلامولمك حدالا ىلع هضءبو قافنالابهضءب ىلاعت هللا ريغل هلعت رئاؤ اهادعام

 اضوع ليقو عاتملاىا ةلمملاوا ةمعملا نيغلاب كت ايندلا نماض رغ ه,بيصيلالا هلعتبال لو

 ىفو ىوارلانم «اهحير ىنعب ةمايقلامون ةنملا فرع دي مل © واولاف ةلمملا سكب

 لوخدلا مد عن ع ةيانكاماف مامةئامسج ةفاسمن» دجول اهفرعناو ثيدحلا

 ريغل لاالعت مهلوقاماوهلثم لعشال ناعالا لماكفال واوا رفكلا ىلا هلصواناالصا

 رجافلا لج رلابنيدلا اذهدب ل ىلاعتهللانا ثيدحو هللالا نوكينا معلا ىباف ىلاعت هللا

 هللا ىطر ةربره ىنانع

 اماتمواهض راوع نه ايش ىا نيعلا لامها زوج و ضاغالا نه اضه'

 هنكسا ىا الزنم هللاءأو

 ىا الزنم تأوبتو هابا
 لوما ةاوملاو هيدا

 اذ-هو برعلا نزفاك
 دّقذ ىا ريخلا ىبعي ما

 [كسم وأ وم هلرانلا ل مج
 لاحر هد: ثيدمحلاو

 عاطقنا هيف ناالا تاقث
 كهارإا لك فاس

 دواد وبا جرخا وا+

 (دز هلوقب هلزومرألا

 هللا ىذر ةريرهىبا نعل
 لاق لاق هلا هنع ىلاعت

 هيلع هللا لص هللالوسر
 هب ىغتس الع عت نم ِ و

 (ىلاعتهَّللا) تاذ(هجو
 م ةيعرشلا مولعلا ىنعي

 هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلا

 اهادعاماما ونيل وصالاو
 هضعب هللا ريغل هلعت زكاسق

 ىلع هضعبو قافئالاب

 هب رعلام ولعلا لثم عدالا

 هن ىلع ةينماطلا قالك
 بيصدلالا هلعثيال) هداز
 ا (ايدلا نه اًضْغ هب

 واولاو نيماارسسكب اضوع دن ىف واهتعتما نم

 ند دجول اهف عناو ثري دح ىف ءاحو (اه< رىنعي) هلوق فرعءلا ريسف:لىوارلاداز (ةمايقلامو ةنطافذرع دج ل)

 هتفص هذه نم ىلع ةنللا م رح ىلع لمح ال ةمايقلاموب ةناطاف ع دعت مل هلوق نالعلا ح رش ىف اكمام ةئامسجل ةقاسم

 اهب رع [ك ةمايقلا درو اذا ةنطاةحارب رعال هنا ىلء له لب ةنطلالخدب ناو ديال نامي الا لهانا صوصتنلاب لع هلاف

 مهبولقل ةيوقت رانواةنج ىلا سعال مهأ ىهتني نا ىلا نو رمح نيح ند ثالذ و تامص رعلا مهد ورو دنع ىلعلا تاحردلاىلو ا



 فْلَر وم رملا ريبكلا ىف ىناربطلا جرخأو »* ترعلا نز حراشلاهركذ ةمايقلامو لاودان ةدهاكما مهموم ةيلسلو

 ؟مالاوذه ءالع 3 ب هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هنأ ايهنع ىلاعت هللا ىذر سايعنءانء) (كط) هلو

 (سانلل) هيلع ثحلاوميلعتااب «(هلذبن) ه- هيل اوا ا.ع رش ىا «اذعهنلا هانا لجر) نافاصى ا (نالحر

 ىملو 2 ايلاط كم ع مل

 ىف »ع امط هيلع خت

 هء.اعسلط لب هىيلعت ةإءاةم

 مو 0 هالوم مث ةرجا

 هلدتنالىإ (هرشي
 هذخاي اع ماوه ان )

 انيع عببملا ةلءاقمىف عيابلا

 لص املكوةعلسواناك

 هن وهف ”ئىثاا نعاض وع

 اورشنالو ىلامت هللا لاق

 دك
 ب؟هاوملا و تادرفملا

 فودوملا ىا «كاذف)
 رفغتسا) ا رولعت ىف

 باودو رحيل نةيح هل
 0 2 ربلا

 و وا ديدشلو 3

 ءاوه 1! كل

 هلت رفغتسااه ا و(ءاعسلا)

 سانلا عي هلال هل اوظعت

 فدايطصاىفاهلا ناس>الا

 لجرو) زالعلاح رش ىفاك
 هب لكف اطعمىلاعت هللاءاثآ

 ذخاو ىلاعت هللادابع نع

 اعمط) ءيلعت ىلءىا م هيلع
 ىا 6 اسامث هه ىرشو
 اكد ف يلح عادلا
 ناوهلاوه.ليلقتالريكتلاو

 فوصوملا ىا «كلذف)
 ةءايقلاءوب محلي ) رك ذاع

 38 (هنا) هؤاشا ىلو الا «(رانن*) حابصملا ىف اك بتكو فاتكك مب هع برعم ليق وى علق ماللارسدكب ماحب

 هلعجو ريدق ”ىش لك ىلع هللاو ران نم مالح ذاخا نم عئامالذا هتق.ةح ىلع
 1 تهاوملا قاك دود م ةيانكلاوا زاحجلا نم

 نع ريبكلا ف ىتاربطلا # كطوؤ# رهناف اذه انماقمىف هبلكشبام سيا هنا الف

 الع سس ودهيلع ىلاعت هللاىلص هللا ]وسر لاق لاقهنا امهعىلاعتهللا ىذر سايعن ا

 سمالاوريكذتلاو ميلعتلاب © سانال هلذبف ادع ىلاعت هللاهات الجر نالجر مالا هذه

 لمعلا راهظاب لذبلا لعلنا دعسالو ءاضقلاو ءانقالاو ركتملانع ىهناو فورعملاب

 رجا بلطلب ارجا هيلعت ةلءاقءىف ها عبط هيلعذخأي مو قه لمعلا ىفهيلا اودتقيل

 ةمامالاو ةسردملاو سردلا كثاظو ذخاو ناييصلا ميلعت ةرجا اماو ىلاعت هللا نم

 ايندلا نامثانم نع هعب ملىجعي # اند زشب مو ةاهلحم ف ف عدقناه وحن وهاطللاو

 عي «ناتيح هلرفغتسيإ لجرلا «كلذفوءازجلا برزم ءازجلابلطلب اهءاتمو
 سما اهنم رافغتسالانالةقيةملااماةسياقءواةلالد ريدغلاوربنلا اذكو«رحا هت وح

 فرصي لام اهرداوظ ىلع ةلو# صوصنلاناوعقاو هنوهضف قداصلا هبربخا نكم
 مجسلالا 0 ه نمناو ضرالاو تاوءكاىفام هلع لاق دقو سماك ىعطق فراص

 ريطلا نا ىردب علاجا | لعلاب مهعفاتل م مك زيكح و يصبست نوهقشال ن نكل وهدم

 درب ورحىف سدحاف ائظو ع تذعيالو عرشاوفالا حذبالو 0 منالو و

 وه اك ةجرلا لوز نا دعبالو ضيفلا ىفأك ىهلتل ديصلا زوحالو 2 هقيطبال

 ىلاعتهللا بكي نا هل مه راقغتشانا ىنممب زاجماماوو معلاب ن وكياماوهو ىلاعلا حالصب

 ضيفلا ىف ىهلملا نع هاكح دباس ةرافغتسا ةيضرالا تاناو.ملان م عونلك ددعإ هل
 كالذناكماق ةرهاظلا صوصنلا لب وأتىلعو ىداعلا عاذتمالا ىلع لوه هلعل اضيا

 هللا دابع نع هب لف اذع هب ىلاعت # هللاءات ١ لجرو 8 ثالذيةقطان لالا نال قو

 اعمط هيلع ذخاو ب ناكمالاو جامتحالادنع فئصيملو سرد مل ولعبمو ه6 ىلاعت

 ىردنكسالا ندلا جات نع ىكح ليلقتال ريكت لانا رهاظلاذااليلق واو امد ىرمشو

 || عملا 0025 1 دمه فرض و اًهتايرال:قلعلاو ايدلاف ةيغرلا هعمنوكي عاما

 ا رعلا اذهنم دعبااف ة 0 الاناسنو لمد ال وطو ناثكتسالاو ةاهابملاو ٌراحدالاو

 ةفصلابالا ثراولاىلا ثوروملاىثلا لةتنلدو ءاسنالاةثرونم ن كا نا

 لكك ءالعلا نه هفاضوا فاصوالا هذهنه لثم و هنع ثور ولاادنع اننهبناكىلا

 ىذلا ملاعلا رع ىلاعت هلا لعج انودفت ا ىرح ىهو.اهريغالع ءاوضق ,ةفعلا

 ملي كاذف 9 هيدلةبوقعلا ريثكتىف ايمو هيلع ةج اذكه هئفصو اذه نم هلع

 قداصلا هب ربخا نكمرمالكذا هرهاظ ىلع هنا رهاظلا © راننءماحب ةءايقلاءوب

 |اقلا اكهلتم 1 كعمل اهب ةئيس ءازذ مرا سنح كك ءازحااذا هرهاط لكع وهف

 دمع .

 08-2 ترص 05377 :



 مالسالا نع رفاك مالعتساكهيلعئمزاللا ءلاىف اذهو دب وقعلا ماحب محبو نيداك ناديو هينذ ةلكاشم بقاعب ىنعي « ١.

 ريغلا ماعلا لفاوثال باوملا هذهىف مزلي هلاف ىف:سملاكو اهتقو رضح ةالسصص ميلعت نع هيدهع ثيدح وا وهام

 ةراشالا (اذه) هناوه ىف ةدايز (دانمىدانبو) برعلانيزىف اك ةداهشلا ع انهه لعلال قو ةفرعملا ةيرورضلا
 هللادابع نع هبلذف) داعملاو شاعملاىف دابعلا هيلا جاتحي ادع ىلاعتدتلا) هاطعادملاب (ءان ؟ىذلا) ءربخ أدتبم ريقفتلل

 نيب (باسملا نم) لعافلا ريغل ءانبلاب عرش ىت>) كالذك لازال ءادنلا 6كلذو انمث هنىرشو اىيط هاعذخاو

 هللا لوس رذحنا ىذلا(ديز نب ةماسا نعل 6مخ)هلوشامهأزومرملا ناؤشأا جرخاو + لزالاىف هلزأل هبم وف دابعلا

 كول لوَشب ملسو هيلع ىلع هللا ىلص هللال وس رت مع+ لاق هنا هنع ه2 ؟ها/ زهؤح ىلاعت هللاىذر هنا ةماساواناهل

 سنتا هيفماللا(لجرلاب
 مايقلهب ىعس(ةمايقلا مون)

 هروبق نم هيف سانلا
 ىنربىا (قايف)مدقتاك
 ىا ( قلدنف رانلاف )
 مهج (هنطب باتقا) جرحت

 روديف) هناعما ىا بنتق
 آ؟) ارود رانلا ف (اهب

 (ىجىرلاىف راسخلا رودب
 عمت ) تصنلا ىف ةدايز

 مياعت و داش زيسالا ىدل داحرالاو ءارفدس كا 32 ءاتفالاك بوحولا ناواىلع لو#دنا

 هللاءاطعا ىادملاب كهللاءان !ىذلا وه ريقحصلل كما ذه دانم ىدان وف سيال نإ هلاخلا ع

 اممط هيلع ذخاو هللا دابع نعد. لدفو# شاعملاو داعملا ىف هيلا جات يانعوو ىلاعت
 تاسحوأ هنأ سدح نم ه6 باسملا نم غرش ىتح## ماط الاى ب كلذ و انمث 0

 هللالوسر بحم ه«ديز نا ةءاسا نع ناخكدلا ه«مخو# هلزنع هنممؤيف قئالحخلا

 هللاىلص هللالوسر تعم“ لاقهنا## انباهل هللا ]وسر هذحتا ىذلا ديزو هبحناو

 «قلدنيف رانلافو» ىعرب #قليف ةمايقلامون لجرلاب ىتْوي لوشن لسو هيلع ىلاعت

 راخلارودياك 8 باتقالاىا # اهب روديف## هؤاعمأ ه6 هنطب باتقاوإ# اعيرمس ج رخم

 باذع ىف ,هو # رانلا لها هيلاعمتصف وه هترادال نوحاطلا لوح « جرلا ىف

 فو رعءملاب ا نكت ملا ف باهملا لزملا اذه تلي ىَح « كالام نالفاب نواوقيف#

 كلذ «لوقيفإ# نئارقالوا لمعااو باذعلانيب ةيلقع ةطبا رلاما 6 ركللا نع ىهنتو 5 ا يا . 1 . ٠

 ريغلا هب تما امب ىسفن ىف لعاال نكلو * فورعللاب مآ تنك ىلب 8# لجرلا

 نولوةيف راثلا لها هيلا

 ممضلا ىلع ءانبلاب (نالفاب

 ءاسعسا نع ةيانك وهو

 ىتح ( كلام ) ءالقعلا
 نكتملا )لزنملا اذهتلزن

 نع ىهنتو فور ءملاب مات
 لعفلا م آلا ناش و ( ركتملا

 لعف ندهو ُكَريلا ىهانلاو

 ركل ”كلزتاو ”فوكرغلا
 لوقةيف)باذعلا كةسل البال

 ع ع انا ىا )»َ ل

 ركنا نع ىهتاو فو رعملاب

 مللاق## هنآ 98 لب هنع هتنا مل اضيا نكلا ودي ركمملا نع ىهنا ووهان لمفا ال هي هن 1الوط

 لم! ناورعأيف لبتلا ف ورءملاب مالا بوجويف طزتشبال اولاق مهنال لمعلا مدعب
 ىا هب لاق ملم ةياورفف دازو# تاذعلا دتشي لمعلا مدعو ىمالا مدع دنع لعلف

 ءاعجلا ىلا# ىبىرسسا ةليد ترسم لوب مالسلاو ةالصلا هيلع هتمعس ىتاو# ةماسا

 رمثالب ةرجشك ةواضتالب ىنغو ثيغالب باضعك لدعالب ريما ليق + مهسفلا

 لوالا ل مفك رتىلع هس ذعتو (هيتآو ركملانءىهئاو)هلعفاال (ىن 08 ةقيرب) (هيتآ الو فورعلابرماتنك )نك

 رخآبولطم كرت هنممزا:سبال ب ولطم كرتو بولطم ثااذ نم الكن ال ىناثلا ىف ىهالاو ل والا ىف عا ىل عال ىناثلا لعف ىلع و

 سابع نبا ىا(لاق)ىلاعن هللا هج رىراضلا نع ( سمة ياو رىف) ه«عىلا عتهللا ىض ر سابع نا ى'(داز و )ب هاواا ىفاك

 «ضرقن) تررم قاعتم(ماو قاب )هلوق هلعاف بئانو ل عافلا ريغلءانباا (ىرسا ةل لت ررملوش مالسلا هيلع ه:هعسىناو)

 نهتلف راننم) ضرقلاة لآ هلوارمسكب ضارقم مج (ضيراقعز ةفش عج ( ههافش ) عطقتىاةيق وفااب ركذامل ءاذإلاب

 نولوشبنيذلا)ظامولا ءابطانابدارماورهوه ردق» أدتبهربخ (كنما ءابطخلاقليئاربجاي) ةناهاللةراشالا (ءالؤه

 هوضالب جارك لم الب ملام رمثالب رش ةواضعالب ىنغ ثيغالب باك لدعالب ريماليق ايهنو ايم'(نولعشالام



 ىلاعتدللا ىلص ىننلا نع هنعىلاعت هللا ىضر كلامز. سنا نءإل (من بط )هلوقب امل زوهرملا يعئوناوىتا ربطلا جرخخاو +

 نون فلالا دعبو ةدحوملا فيفختو هه ؟هحقهس ىازلا عتب ةينابزلل ىناربطلا ظفلو (ةيئابزلا لاق هلا او هيلع
 كلامنب سنا نع ميعنونا و 6# مذ ف ىتا رباطلا د بط وي ءوضالب جارسسكل عالب ملاعو

 هقفخ هيف ءراوشسكم
 لها باذعب نواكوملا

 ىف املا مهل هعفدل رانلا

 ا (عرسا) حابصملا

 © هفشش ىلا ) ةهعرش

 (ءارقلا ) قاف عج تاصقب

 مهفاطتخال ىا نآرقلل

 رانلا مهلاخدال فقول نم
 «ناثوالا ةدبعولا هنم)
 لعفاب ناقلعتم نافرظلا

 نيتحمنل نثولاو ليضفتلا
 نه تناك ءاوس منصلا

 مري و ودعوا نفاخ
 دساك يتعب نثودعج-و
 هظفا لا تيس دبر

 ىننو لاقيف هل دبعت نه

 «نواو يف )بهاولا فاك
 نوروكذملا ةقسفلا ىا

 نيركنم مهضعبلوا ةينابزال

 (أس) هدنم نيبوعتم كالذ

 ةزمهو لوعفلل ءانبلاب
 ىركنالا , كنعخلاا

 باذعلاىف مان ةردقم

 لاقيف ناثوالاةدبعلبق)
 (رعيال نك لعب ند سيل مهل

 مظعل ةفلاغاو بنذلاناف

 فاك فلام ردق هقرعم

 3 لاق ثيدحلاو بهاوملا

 نبا لاقولطاب نابحنبا
 لاقو عوضوم ىزوجلا
 ف راد رك ىهذلا

 مامالاهركذ نكل بهاوملا

 ىلا عرسا ةينابزلا لاق هلا سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبلانع هنع ىلاعت هللا ذر

 ةياورلا هذه ىلع ريغصلا ع.اجلاىف عقو اك نأ رقلا 1 ةقسفىا# ءارقلا ةقسف

 نئولاو ليضفنلا ساب ناقاعم نافرظلا « ناثوالا ةدبع ىلا مهنم وه جرذملا اذهنم

 لوقلاو ةنا دل ىا# نواوعت ولا ةرغوا رخو أ |توخا نم مص || نيتصفب

 اراكتاو ابن «ناثوالا ةدبع لبق ا . أ خلا مهل لاقيف هلوقهدرب 1

 باذعلا ىف ةرفكلا ىذاحالنا يغش 000 0 0 اجا ن

 نموا كيالملا نم مهريغوا ةينابزلا بناج نم « مهالاقذي , بلا نع 0

 ىذتقال علا ا انلق + ءادتالا هجو اولعينا 0-00 1 اف « سانلا

 قدو اههجو ىذخ ىتلا ءايثالا اي“ ةريثك ءامش أ لعيال اعبر ءايش شالا عيج ةفرعم

 هب ارطضاو هتشهد لايكل هنع لهذنا زو<و هسفن ىق وا ماك كول |يمهف

 فااخلا ردق ةفرعم مظعت ةفلاملاو بئذلاناف  لعبالنك لعين م سبلإط هبىلشياع
 ىهالامعا نولمعتل كتا نيعججا مهنع ىلاعتللا ىضر نيعباتل ةياكعلا ضعي لاق كيذلو

 لسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا د_وع ىلع اهدعن انك رعشلانم مكفانعاىف قدا

 ةفاضالاب ,هدنع رئاغصلا ناكف متا ىلاعتهللا لالحب ةباعتلا دف رعم تناك ذا تاب وملا نه

 ىداعملانم هلزواجت؛و لهاجلانم ,ظعبالام ملاعلانم ,ظعب ببسلا اذهف رابكدبلا

 قسافلا ملسملا باذع ةيددا ىضتش ثيدحلا اذه رهاظ ل قناف * ملاعا زواحتالام

 هفالخ ىلع صوصنلا حيسصو عاجالاو نثوال دياعلا كرمشملا اه“ رفاكلا نم

 | ةيدشالا هنم مزليالو طقف تاقوالا ضعب ىف ةروكذملا ةيدشالان وكنا زوحانلق*

 ةرهاظ ةقالعلاو زو4لان موت باتكلال ها ءارقلا ةقسْشب دار نا لقحنو ةقلطملا

 "00 1| 5| 4 ءاوه ههلا ذحانم سنج 0
 عوضومواركتم عاججالاوا نآرقلا عير صا فلا لا ثيدماافالا واضيا لحنا نم ودب

 ناثوآلا ةدبعنم داريوا ةنيرق قوسلاو

 نعو عوضوه ىزوم+لا نباو لطاب ثيدح نابح نا نع ضيفلا لاق دقو *

 اًضيا ضيفلا ف نكل كلذك نازيملايف اضياو ركنم ىهذلا نع ليقو بيىغ ىناربطلا

 تيدحا اذهنا قحالم +ثيداحالا نم ةد*“ دهاوش هتبارغعم هل ىرذنللا نع

 [ك ساقال هرهاظ ةفلا عم هب مت نا ملصنال دهاوشلا كلتهلناكن او هتاذىف

 6 كح وي مهفاق ىضرعلا فصولاب حدي لهف الطاب ”ىثلاتاذ ناكاذا هلاو تفرع

 ىف اذكه * مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هلا هنع ىلاعت هللاىذر سنا نعو# ماما
 « دابعلا ىلع لسرلا ءانما ءالعلا9ي مالسلاو ةالصلا هيلع لاقلاقهنا سايقلاو حدا

 عوجرلا بحيهلا هيفف نيلهاملا ليوأتو نيلطبملا فيرحن نم ةعيرشلا مهظفمل

 (ليوعتلاو) جرخاو*لعاهللاو فنصملاءركذ اذلف ثيداحالا نم عت دهاش هلو بي غهنابيهزتلاو بيغزتلا هباننك
 (دابعلا ىلع لسرلا ءانما)ملاءمجج (ءالعلامالسلا هيلع لاقدنا هنع ىلاعتهللا ىضر سنا نع )6 كح )هلو ةبهلز وم رملا مام



 ةلخادمو ناطلسلا ةطلاخممدع ةدم ىنعي (امندلاىف اولخدبو ناطللا اوطلاخملام) مهلا فيرسثلا عرمشنلا غيل ىف

 اوناخ دقف) ماكملانم ةيالو هلنم »ع ناطاشتلا اوطلاخو) هدعبأمل ىعادلا هنال همدق «(ايدلاىف اوالخد اذاف) ايندلا

 قئاوب اع ناطلسلان وب رقد امنا مهلاف مهورذحاف ظفلي قهيبلاهاورو ه1 2 هو - مهوبناحىا (مهوازيعاف لسرلا

 هلع نعام ظفاملا ةقئلاوهونيما عمج ءانمالاو مهلع نيدل !سعا ىف ليوعتلاو

 نولال تاك نا ركذلا لها اولكءاف لاق ثيح مهلاؤس هناك“ ىلا بجوادقو

 ةل#و ادليوا ميلقاب ملاع لك لفكت ناسف هقلخ ىلع هءانما اوناكاذاو ىلازغلا هلاق*

 ىغشالو مهدعسا# مهرقشيبام و معقم مه رضيام زبمتو مم داهلقأ مياعت دحم»* وأ

 سانلا اوكرتيل مهو ءايدنالاةثرو مهناف سانل اةوعدل ىدصت لب لأي نا ىلا ريصينا

 نوبلطيو ءادتالاىف مهوردىلع نوروديو عاجلا ىف مهنوداني اوناكلب مهلهج ىلع
 رهظ نم ناك مهض سمع نوفرءيال بواقلا ىذ مناف مهلودش ريف دحاودعيبادحاو

 ىلعو ءالعا ىلع نيع ضرف اذهو هريغ هفرعيملام هصرب فرعزنال صرب ههجوىلع
 نطبىفسيلذا ىضرملا راد ايندلاناف مهنيدسانلا معينم ةل< لكف اوبترينانيطالسلا

 ءالعلا و نادبالا ض ص نمرثك ١بواقلاض صو مةسالااه رهظىلعو تيمالا ضرالا
 مس ملاعلا ةاوادم جالعلا لبقبال ضيم لكف ىضرملارابد ماو نيطالسلا و ءابطا

 ريغصلا عماملا ىف اضياو*+هبح نا ضيرملا بيبطلا مسياكسانلا نع هرش فكيل ناطلسال
 بيطانالاقهحرش ىف ضيفلا لاقىتما ءانما ءانعلا هنعىلاعتهّللاىذ رناثع ةياورىلع
 مهوفيك نيلسملادماو نيدلا مالعا مهناب سو هيلعىلاعت هّللاىلص ىنلا نم ةداهشذه

 مارللاو لاللاماكحاب سائلا فرعاو هتافصو ىلاعت هللا ةيبادحوب انعقاهللا لكإ

 لسرلاناف هقاخ ىلع هللا ءانما ءالعل ا اضبا عماجلا فو ماقملا هلمحتنال فيطل مالكي لاطا مث .
 مهن رعلا بلطقلللا اوفاكولامالاو مولعلاىهو اهباؤاج ىتلاعئاسشلا ,هوعدوتسا

 هلعءلع قفاونف امثريغو ةالصلاو ءوضولا ىلع ءانما مهف هب لمعلا ىلع وديلع ءانما
 ناكل اوهف كلذ دضب ناكنمونيمالا وهف ءادنالاة نس ىلع ايراحناك هنلعهرس قفاوو

 ةدسفمعفدو ةيايدةكصمالب «ناطلسلا اوطلاخ ملام لاقثلذلف تاجردكلذنيبو

 اوطلتابف ولخد اذا هنال#ايندلا ىفاولخ ديو وه هلوقهدؤيو بحيدقفالاوةيرورض

 ةئيطخ لكس أر ابحمتلا ه ايندلا ىف اولخداذاف # اهسانداب اوسندتو اهراذنقاب
 ءارطالاو ءانثلاف ضومللا و ةنهادملانمهتطلخ ولك الىذلا © ناطلسلا اوطلاخو

 0 مهول زتعاف لسرلا اوناخدقف 8 نج-رلا شرع زم هذا ندلاكاله هيفو حدملاف

 رسشلا نم مهنم ودبامل | راها و دقتساو مهن« اوفاخ ىا ,هورذحاف ةياورفو

 هيفاع هوربخا ناو هاوه قفاونامو هلعف تف ني_سحتو هبلق ةلاقحاب مهبرقت ناف

 ملام سادتلاالب عبت مهل سانلاو سانلا تاداس ءالعلاو ,هدعباو ,هلقثتسا هناح

 اوناهو ةيلعلا مهتارم نم اوطقس كلذ اولعف ناف ايدلا ماطخ اوستن

 نب ذاعمنع 9 رازبلا « ز 8 هللادنع ةرخآلا فو ةيندلا ايئدلا لها ىلع

 ىوارلا نم كش * تيدصن وا تضرعن لاق هنا هنع ىلاعت هللاىضر لبج
 مهل حصل ها 6 غ1

 ايدلا اويلطيو هاوه

 الجر نا ىور * نيدلاب

 هلع ىسوم مد 0

 هد لش لعق مالا

 ىتثدح هللا ص ىسوم
 ىثدح ُهللاىجن ىموم
 رك ىح هللا ياك ىسوم

 هلع ىسوم هدقفف هلام

 هنع لكس لمحت مالسلا

 لج ره اج تحل س حالف
 ريزتخ هدبىفو موب تاذ
 دوسا لبح هقنع ىفو
 مالسلا هيلع ىموم هل لاقف
 وه من لاق انالف فرعتا

 يسوملاقق ريزنللا اذه

 كالئسابراي مالسلا هيلع
 لئسا ىتح هلاح ىلا هدرا
 ييجواف اذه هباصا اهف

 ىذلاب ئؤتوعدول هيلا هللا
0 

 كربخا نكلو هيف كتبجا ام

 هلا. اذه هيف تعزص ىل

 يدل ابدل هلطتناك
 اال راع ابا
 مر را
 لوس ر لات لاقل دنع هللا
 هيلع ىلاءت هللاىلص هللا
 امدلا بلط نم ملسو

 ههج و سمط : رخآألا لمعب
 قنا تلئاو اةرك د ىو

 هلأ هزغ ىلاعت هللاىذر لبيح ْن ذاعم نع ( 4 هلزومرملا رازيلا جرخاو 0 ذاقنالا فاك ىتاربطلا هاور رانلاىف

 لمأتف دحاو ىىعم هيلا ىدصتلاو 'ىذلا ىلع ضرعتلا لوقا ىوارلا ند وأ كامل )ع تيدصتوا ترض رعل لاق



 5 لوملا وس“ علل و ركنوار هع رفغا واكالئسا ىا(لا رفغ مهللا ُ و هيلع ىلاءتدلل ا ىلع هللا ل وسر لاقف )هللا ىف بناصأ هتف رعمو

 سثلانع لاؤسلاناف هنع اضارعاو هي ٠ زيف ةناهتسا 6 سشلا نع لسنالو ز) بحالا هاف ( را نع لس )

 ةضّربعم هذهو مومهذم

 هءاوجو لاؤسلا نيب

 رار س انلارارش )وهو

 سانلا نيعءالعلا نال<,للعلا
 مهرشو رهريخ ره ريف

 ىلع ليلد اذهو مهرش

 رارسثلان ال حد الا لوقا

 ليصفتلا مساوهو سش مج

 مالي فو رعم سانلاو

 ل1 راضف نارشملا
 هرك ذ سانلا عيج رارش

 هداز هجاوخ ىشثحلا

 ف ناردالا جرخاو *

 زومرماقهيبلاو طسوالا

 (قهصطا) هلون امل
 هللا ىذر ةريرهىبلانع)

 نال هلا دع لاحت
 ىلاعتهللا لص هللال وسر

 سانا دفا و هيلع

 نيدحوملانم ىا (اباذع

 هعقتيمل ام ةمابقلا مو)
 مدعإهريستأ كلذ و عيهلع

 هليص# ىف بعتاع هعافتنا

 ا تيدحاو ا اذاو

 مون ةرسسح سانلا دشا

 بلاط هنكما لجرةمابقلا

 لجو هبلطيفايندلا ىف علا
 همن نم هن عقتتاف نع مع

 اذه ةيشاطلاىفو * هنود

 سانلا ىاهللالوسراب هل تلقذ تيبلابفوطي وهو سو هيلع ىلاعتدللا ىلص هللا لور

 6# ريما نعل ةرفغم تالا رفغ مهللا سو هيلع ىلاعتدللا ىل هللا لوس ر لا قف سش

 ىا «رسثلا نعل سنال و اريخسانلا رثك !نعلسىئنعيلئسينا ىرااب حالا هنال
 م 00 هوت دام مهو ناو جودم دنع لا وشل نال كلا ف نعال سانلا

 كارلا

 ةصعملا وعن ء مهر اوصع مهنال جءالعلا رارشوإ#ىرخال اوىلو الل ناب لب ىل الا عنملا
 ىلع تعقوةركدلثم ءوسلا ءان#لا لثم مالسلا هيلع ىسيعلاق*لهطلا عماهنم حقا علا عم

 اهنطاب و صجاه رهاظ ةعولابلاةانق لثمو عرزلا ىلا صلخم ءاملا ل ريتالو ثرسثنال رهنلا ف

 هذهب عماجلا قف ثتندحلاو يتوملا ماظع اهنطابو صاع اهرهاطظ رورقلا لثمو نتن

 ريغصلا ىف ىتاربطلا # صط سانلا ىف ءالعلارارش ىتمارارش جرح اذه نع ةياورلا
 هللا لص هللا لوسرلاة لاقهنا هنع ىلاعت هللا ىذر ةربرهىبانع ف قهيباا # د ©

 كاردانع هنايصعنال هي هلع هعف: مل ملام ةمايقلاموياباذع سانلادشا ملسو هيلع ىلاعت

 مهتوكل لفسالا ءاردأا ىف .نوقفانملا نك اذلو

 مهو وكلىراصنلا

 دنالاو 0 هيي وادنالا كاله كلل ب ىملاعلا لممال معلاف ىلا زغلا لاق + هلع هعفن ماع

 دأب رقالاو ةج دصاةهو 0 4 :ع باحاامئا

 نم ير يد نكد !ادعب اودع

 اياوث م4 امنع |نا ثيدملا موهفمو 0 ءلاق +ةفرعملادعب اور ا

 ميقملا ميعتلا بلاط هبلاط وريظع هرطخ تاههف سأرب اسأرهنمودنال هلع سفن نق

 هلقفت مل نافايندلا ىف كالا بلاطك وهفكالهلاوا كالملانع كفنال دمرسسلاباذعلاو
 ةذلإمي ملاعلانالدشا هءاذعناك امنا ةفوصتلا ضءب نعو+ةمالسلا ىف عمل ةباصالا

 لهاا باذعىلع لوصولا مدع ب اذع ملاعلا باذع د زيف لهاملا فالح لوصولا

 نع ضيفل ىفلاق مث +ىنامسملانم غلب اىناح ورلا باذعلا اولاقدقو ىسللا باذعلاب
 ىهذلاو قارعلاوىرذنملا

 ادانسا هلع عباتال هثادح ةماعو مسقم نب ناوع هيف ىد-عنءانعو كوري ريغلا

 دييأتلا درحم هناتاب ربتعي ناالا ىو-قب سيل ثيدحلا اذ_هب جاصحيتحالاف انتمو
 كردتسسملا فذا ليصا لصصا ثيدحلا اضيا هيف لاق عن القتنم ليلدلاال

 ىن هلتقوا ادن لتقنم ةمايقلا مون اباذع سانلا دشانا اءوفرم مام ا
 هازعولف لوقااناو * نسحا ناك فل ملا زعواف لاقمن هلعإ عفت ةلنالملاعو نوروصملاو

 نعوامتموا دنس بيرغ رخنءانعو فيعض ثيداا اذه

 تاكو جاصحالا ماقمماقملا اذهن وكل نسا ىف هنمموقاناكل اضيافاؤملا اذه

 نبروصنهنء وف قهيبلا «قهإم لبنح نبدج-ا دح وي عض ول!كلذ نود ىعدملا

 رهالظلا ضءب ىنربخا ىنعيتربخاىا # تشن لاقدنا 8 روهثملا ملاعلال يق 6ناذاز

 ةيلقثلا نم لب ةياردلاو ىأرلاب هيلا لصون لطملا اذهل ثم (.دخالاو ثيدح هنا

 مدصالا لوقلا ىلع لكد

 57 لاو دجاج رخاو ههمالكا ىنا اهنادقف نوكياعا عافتالامدعنال ةثالثاارومالا ةنراقم موزل عم

 ك2رسلسسلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 77007070707070 اط

 زل
 تربخا يا ءابنلا نم (تشنلاق هنازف روهشملا ملاعلا عملا ىازلاب (ناذاززنروه:هنع)) (قهدح) هلوشب هلزوءرملا



 ىا (هحيرب رانلال ها ىذت ًاترانلا ف) لعافلا ريغلع ايلا( قاب هتفص واهتاص فوصومهوالوصو» نم م ضع |

 هبوحسل ن :,م ىلع ةكللهلاب ءاعد ليوو ادا رهظنال لماعب قلطم ل وعفم برصت )ا (كاليو هلل اقذف ) ىذالا هن مها لصأ

 صعيو* ان ن و رهاظلا رانلا لهانم بادعلا ىف ةءرودنا  قالطالا, :5ماناو ننم ولا ةاصع رخاطلا راثلال ذل 4 تانك
 #« هيف نام ائيفكياما# ايئدلاىف لمعت تنك امكلي و8 ثيداحالا نم قبسام

 قال ش6 ىلعب عسفقتلا فاما 0 لوقيف كد رنتنو كاذيلت اىت> وي باذعلا نم

 ءازهتسالاو ضب وتلاودتل ماهفتسالا نوكىضتشهرخ ا ىلا !ذيفكياما هلوق عم كالي و هلوقنا

 زاحملاو ةقيقطلا نيد مد اك ةفكاراو هتقيقح ىلع نود ىدتم هنعباوطاو+

 راحزئالاوكأ نوكتامتا لاؤسلا ةدئافنا رهاظلاذا با وجا ىف مهلةدئافال هنا ىلع

 تاوهلاورادلا كالت ىف دوقةفم وهو هل-ثةمىلا دوعب الثل ةردخألا راطخال وا رابتعالاو

 ةدايزلو هيج وملاعلا اذهعضفت:دايزا كلذنا باوملاو لاكشال اةداممسحال ريال

 راخلال ها باذع ةداي زنا ىلع رانلا لها نم لئاسلان وك بسان.ال هاذع ىلع تاذع

 رهاظلاناو اهلثم ةئيس ةئيسعاز>و مهصاعم نم ا وقح اع مهب يذعتىنلا اذه نم

 لوصالاىفررق مالكو ليصفت هذلسرملا قلطم جاكحالاو لسممثيدح اذهنا

 هاه هنع ىلاعت هللاىذر ه#ءادردلاىبا نعل نابحنا «ب> 8 قيد قد

 ه6 الماع ام هلعد 0 ا هباعفتنم هامعلا ملط له هنأ دتعم ةكاملاع 0 نوكيا لا

 هلع مدعل هلعوم فن ملو ةيهلال ١ مدا رسثلا ميج قئاقدب ماع ساد اكل وعلاب مما

 ايلاخ لاوحالا نم والفم لامالا نمنكتال دلولااهيا ةيدلولا م اصنلا ىف ىلا زغلا لاق+

 عم دنه فايسا ةرع ةيرق لجرىلع ناكولهلا م ديلاذخأيال درح معلا نا نقيل

 عفدت له كنظام بدهم دسأ هيلع لمحت ب ر> لهاو امادع# لجرلا ناكوىرخا نمبسإ

 اذكف برضلاو كب رحصأابالا عفدتالاهنامولعملانمو اهبرض واهلامعتسا اليهرش ةحسالا |

 ةرار> لج رلناكولهل ثم و لوعلابالا هد. ةتالاهب لمعإ مل واهلعنو ةيلع ةلئسم فلا ةئامأرق ولأإ

 + ىباديد تدشاب ىرو## ىماث *ىلاع ىبماحرازهود مريك

 ىلاعت هللا ةجرل ادعتسم نوكتال باتك فلا تءوجو ةنس فلا معلا تأرق ولو

 لاقدنا هنعىلاعت هللاىطر سنانع و مك اح «# كح © لاقام رخآ ىلا لمتلابالا

 دبله لكلاقف رك ترم هدا نب رمها ربا لاق لاق هنا مامالا نءواعفان هلال واعفار

 1 ا سأاي دج الع ن وكي ى وارفص شضىهو

 داع مج »7 دايع نامزلا رخاىف نر لسا هيلع ىلاعت هللا بص هللأ لوسر لاق ٍ

 نونلام 2 (نتنب و كناامأ2 2 اىت> )ةفص وا ةلرع (هفن < )ةاجو لعاف «(امايفكياما لمعت تن ذا ا 0 0 (ام /

 ا رثا نما ذهف(ىلبت!عفتنا لف املاتنك )هذ رعنم ىذأتملاىا هك م>1 ]ع (لوةيف كحر) ةيقوفلا نوكسوأ

 الا كيالداو مجفف هلرواجلا نمىا هل لاةو #9 ساما 6# د رب رانلا لها ىذأت رانلا ىف قلي نم ضءب نا 9

 كوللل نووئازلا ءارقلا
 ”ىثنمامىعازوالا نعو

 نم ىلاعت هللا ىلا ضغبا

 نعو٠ الماع دوري ملاع

 هللا ىضر ةلس نا دمت
 ىلع بايذلا . هنع ىلاعت

 *ىراق نم نسحا ةرذعلا

 لاقو ءالؤ_ه باب ىلع

 ىل اعتدنا ىلص هللال وسر

 ملاظا امد نم ل-و هيلع

 نا بحا دقف ءاقبلاب

 قلو دض ر| قدا ىدض

 ف رش | ملاظ نع نايفس لس

 له ةيريىف كالهلا ىلع

 لاقفتبإم ةبرسشي قسب
 لاف توم هل ليقفال

 ئىف هركذ تومي هعد

 قبلا عرخاو «فاثكلا
 امه هز وم را نابح نباو

 نع )(بحقد) هلوش
 ىباككلا ( ءادردلا ىبا

 نوكياللاقهنا)هيلعاف وقوم

 هلعل ادتمم »ع الام ءرالا

 ىلاعت هللا دنع ايضم

 ملاعلا ىا (نوكيىتح)

 باط يقف (الماع هامث)

 نوكيالفالاو لعلب لمعلا

 لمعتال متاع بوتكم هيلعاذاف تباقف ىن

 تركنا نيا ريلف تلمسف لا فكن نة سأل + هب لتنال و )ع ءلا هت ئذلا لثم مالساا هيلع ل لاقو ومع ملامإع بلطت فيكي

 '' ةلزدتسلاق مكاملا جرخا + نانجلا عتافم فاك مايقلا مون قالا سور لع لا نامل مكالذلف

 (دابعنامزرخآىف)دجو:ىا(نوكي مالمس !ارةالمصلا هيلع لاقولا هنعيلاعتهللا يضر سنانع )(كح)هلوش هلزوم راأ



 ار (العو» لهاح عج هلبفامززوب (لاهج) بهاوما قاكدبع عوج دحا ودودبأء عج ةد>حومادبدشتو ةلءهلامخب

 لا ىردالا ديعس ىلا نع 2(ع)ز هلوعب هلز وم رملا ةحام نبا جرخاو + هلق نيذلاك هنزو قاف 2ع (قاسف) ملا عجج

 ال لاسلب هنع لئسدق وىا ان سك نم هي 7 يسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا] وس رلاة لاق هنا هنع ىل اعت هللا ىذر

 هلهانعىالاقلا والاملا

 لاف هب هللاعفن ام )
 ىف )هيلا نيج احلا ( سانلا
 فرظلا نم لدب ( نذلا
 04: را اجلاةداءاب هلبق
 مونت لعافلا ريغل ءانبلاب

 هنامدقت ( مادأب ةمايقلا

 ميكا فيفختو ماللا سكب
 نهر برعم ىعلي قو ىلع

 نيذلا نا ىلاعتدتلا لاق( ران
 تائيبلا نهال قنا امان ومي

 نونعاللاهلوق ىلاىدهلاو
 هلها ريغ نع هك اماو

 لاق بجاو لب بولطف
 هللادجر يعفاشلا مامالا

 انع لاهسلا مخ نه ىلاعت
 نيبج و:سماعنم نمو هعاضأ

 بهاوملا ف ا دقق

 ىئاربطلاو رازبلا جرخاو#
 اكل ةيكزلا ف

 نع رب ( ططز ) هلوقب
 هللا ىذر باطما نب رع

 لاك لاقرذلا كف ىلاعت

 ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر

 هنا زم ةلج نم( سو ديلع
 هدوج ولبقبيغلاب رابخالا

 هنع هنم رابخالا قياطف

 ىا ©( مالسالا رهظي )
 نايدالا عج ىلع ,تلغي
 فلتح ىتحإ ضرالاىف

 ىف رجا عجج رامبل
 ) و (كئاوا) (هللا ل 0 ©لب نا ضو ىج جو بابالا و باهذلا ”ىثلا ف فال: -- ءاملا عير بلطا (رحلا

 هلدا 0 هندي ىف مالسالا ناش اذهربدت و كنا ىلع اهناس زحل هيلي ةناكم ةراعتسا ةرايعلافو

 رخافملاو ةاهابلا لمعلا هيفف مانمهقفانمانم لعانع انم أرفانم نولوقب نآرقلا نورقن ١ نوربكتو نؤاري (موق

 ره

 5 'ءالع وي ةدابعلا كلت لاوحالهج عم ل علا ىنعبل هاج مج« لاهج 9

 1! أ هنع ىلاعتدللا ىض رىلع نع عان الامل ئضتقمدأ ع قسفلا ىلع ن و رساخيت؛ قاف
 / + ىرعش»* ةيادهلا بحاص نعو كسذ:» لهاحو كتهتم ماعىرهظنالجر مصق

 3 كسنت»لهاج هنمربك او * كتهتم ملا ريبك داسف

 كسي هنيدى اه4!نم + ةيظعنيملاعلا ىفةنتفامم

 ا رقلاالا هفنكسيال ىداو منهج ف نايفس لاق س انلاماوعب مهطالتخا مهةسف ةلج- نمو

 :ك اضياهنعو « كولما نورئازلا

 ا /

|| 

 ْ ااأآهجأو نيثالثو ةثالث ةدحاو ةءآىف ثماكت ت

 لس نيدجت نعو « ةمقللا كلت مؤثنمهلك كلذ تيسنفناطلسلا دنىفدمقأ تلكاف

 ْ ديعس ىلا نعول هجامنا 4 ءالؤه باب ىلع ”ىراق نم منسحا ةر رذعلا ىلع تايذلا

 ءاوس م اذع مم ”5نم مسو هيلعىلاعتهللاىلص هللا ل وسر لاق لاقدنا هعيلاعت هللاىضر

 ١ نيدلا ىف سانلا نما ىف هللا عقتب املي هيلعت لالا ىضاقانكلو هبلطي وا هبلط نمت
 ١ فقوتااواعرمشلا نم ذوخألملا ملاوه دارملاقافو ءاز زج ران نم ماحب ايقلا وبلا

  هلوقىف معلانم دارملانا رهظف قطنلاو وتاكل اكوامالكلا امكدوجو فقوتهيلع
 نالىعرستلا !ءلاوه راننم امال ةمايقلاموب مل اهلها نع ادع مكنم مالسلا هيلع

 اال ىاط رهإك قلطلاال ىيلحاك ريثكدلا بهذاك اهطعب سفن ص وصنتلا ضني
 ١ نيعت وا هيلعت همزاب اع ضع 00 فل ثيدااو ضعب هيلاسهذاك

 ْ ءالعلا ضعب لئسدقف بجاولب بولطف هلها ريغ نع هوك نم هلها نع هل وق ز ّر>ا ودلع

 'ماحللا كرا لاق خلا هلها نع اع م5نم ربخ تععساما لئاسلا لاقن بحب ملو ”ىثنع
 لعديبتركلا وماءاهفسلااوتؤنال و ىلاعتهل وة و ملف هتيككَف ههقفي نم ءاحناف بهذاو

 |[ ىلواههرسضيوا هد سقت نع هلا ظف> نا لظلا نمل قاب قكسملا ريغ ءاطعا ىف رظ

 | :ك سبح ,هضعب لعجو قوعسألا نم ىف

 | ىفاذك اهسحلاق اهاولغاموليق بتكلا لولغو كابا ىرهزلا نعقهبلا جرخاو#*

 * رعش « 00 لو ردا

 || هتك ترعنا اهسرتكلا ةروصف معلا ب

 ةدقف نيبجوتملاعنم نمو « هعاضا اذع لاهجلا

 أ ىلاعت هللاىذطر باطلا نب رمع نع ِ# طسوالاىف ىناربط # طط 8 رازب «ز##

 أ هي مالسالا بلغي «# رهظي سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا ل وسر لاق لاق هنا هنع

 | ىتحوؤطانيماو اهلس «رصلا ىف راختلاؤط ىرجي «فلتخت ىتحإل نايدالا عبجب ىلع
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 ماغي مث) ءايرلا نع
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 ا

 لومثلا و مومماللدبلا ةدافال (ةمالاءذهنم) هلوقراجلاةداءابلدباو ةيدمحملا ةمالااهبا (مكتم) ءارقماىا (كئلوا]
 ©( دها نع)(بط)هلوش هلزو و44 رااىتاربطلا ج رخا *راث لا هن دق ونام دوقو ||و اوزو>جناىا (رانلادوقو مهكئلواو)

 هيلع ىذلاو جرلاب مه ريغأ ىع دي ءاوةرادعل اب ص اخ ىذّرلا نا ةفين> ىلا مامالا قيرط اذه ىلاعتهللا هج ر ىعباتلا ريبجي

 تلا اللةدنا) بها ولا فايا مهنعىل ءالا(هنع ىلاعتهلا ىضر باطن هنأ ١م له9- ( رع نبا نع ) لكل لكب ءامدلا هيف

 كم اواوو#مومم !اددانالر اجلا !ةداعاب لد ه# ةمالا هذه نع مكنم فريقا ةراشالا # كئلواوط ٠

 رعنبانءدها< نع # ىناربط * بط 8 رانلاه. دقونام دوقولا * رانلادوقو ,ه

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نعال اه ىت آلا ثي دما ىا # هلعا ال لاق هنا امنع ىلاعتهللا ىذر

 نوكيال اعلا 2 علا ىعدال ملاعلان ال «لهاجوهف , ااءعىنا لاقنم لاق هناإسو

 لكل اركاذو دهشام لكل ارب. مو لئءاملكنع ابيحيهتأر نم ءاهكملا ضعب نعو املاع
 تععدق كالعل هلع ةوق ىلع ليل د ملاعلا ن هلعلا مدع ى وعدو هلهج ىلع ثكالذب لدتساف عام

 عاقبلا لضنا نع لئ.نيح يلم وديكلا لضفااهءاعرسثبلا لضفا نمىرداال رودص

 لسع هنعدلً ا سنيحاضيا ليم اربجو

 اهليوأتليئاربجنم لأ فرعلاب مأووفعلاذخ سو هيلعىلاعت هللا ىلص هيلعلزنا
 كعطق نم لصتنا كأي ىلاعتو كرات هللا لاقفءانامث بهذ مث ىلاعلا لأسا ىتح لاقف
 نيح اًضياو +ىهتتا كءاصاامىلعربداو هللاقوكلْظ نع وفع:و كم رح نم ىطعتو
 ةكئالملانال هذ نيقا رعلا يةمتناو ىدهناما هل ليقف ىئردال لاق ةلّئسم نع ىبعشلا لس

 لكأت ثنا ليم يرداال اضبا تسونونالاقو ءاناءفيكف ال 2000
 ردةىلعتلكاولو ىلع ردقىلع لكآ لاقف ىرداال لوقت فيكفواذكلاملاتب ند

 هتعع# كلعلو ريغلا نعو ىضايعلا نع اهلثمو اهعجاب ايندلا لام ىتافكام ىلهج

 هسفنل نع ىد راد داهاج تحن ةداطعلا مكمل نع لقنو عجراف ةدايز عم

 ريكتلاو سفنلا ةيكزت دنع عنملا لعل هسفن نع ىضرب املاع بدت نا نم ريخ

 ه«افصنماملاءىرأالوو# هللادج رفنصللا لاق زون ةيزيدلا ةحلصأا دنمفالاواههوحو

 اهنا هسفنل محي هلاعاو هلاوحا ىف لمأتو رظناذا © هلرابتعاال فصنملا ريغناف

 لمعتسي دقو بلاغلا# نظلا لب «رابخالاىف ةروكذما 8تافآلا هذهنم ةئيرب

 تاكل ل تاق هاهي 6 هسفن ىلع ةفاهيلع# ملاعلا كلذ م م نا نيقيلا ىف

 لاق هللا ىشخ نم ملاعلاامها ملاعب تسل لاق ملاعلا اهيا ىجءشلل لبنك اهضعب وا د

 منهج راننع ادغ دعب ناو ةعاطلا ىلع ا 0 0 دعيت ادا ىلازغلا

 ليق ربكالال عضاوتلل هلا ن وكيامنا هبدتعملا لعلانال # ضخم لهج رلعلاب هريكت»

 مو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا لوق مع“و قالخالا هذه فرعنم ىرعشت بل

 ني> ضايع ءافشىفو *دج اسمي باحاف هللا ند

 8 كف مظعب فك ا لد رح ند ةيح ليني هياقىف نم ةنملا لخ ديال هلوق وح
1 
 مما تو جا راس وا ص ضو طياظ ة 220000

 2103 د تيدا عا
 ىلاعت هللا ىلص ىنلا

 الوقوه سيلا ىا (!-و
 هلع هنع الوقنم لد ىف“

 لاق نملاق هنا) مالسلا
 راكفالا هج و ىلع (ملاءىنا

 هلاح نابل عاد ريغ نم

 ناكوانال (لهاج و هف)
 طلال ناقرعلا ىلوأ ند
 لاسءكلا نيعب ه_سفنل

 اذلو لاح املع ىبناالو

 مكلا بحاص لاق

 الهاح بدع نال ةماطعلا

 نم ريخ هسفن نع ىضر ال

 نعىذرب اللاع بعسل نا

 نم موهفملاو ىهتنا هسفن

 زاوج مدعنيثدحلا ني ذه

 نكل ةفرعملاو علا ءامدا

 اذا اذه نوكي نا يغش

 هكا هم ضرفلا نك

 ةليضفلا راهظاو سفنلا

 اذااماو ربكلاو نيظعلاو
 اد هنم ضرغلاناك

 ةل.ضألا راهظاو ّميعنلا
 ل نوفرعءبال موقدنع

 لمأتف نس أب الف هتيفو

 لاس هللا دج رفضا لآق
 سعباالىا (ىراالو) هيلع

 هلا وحا ىف لمأتو) رابتعا رظن ا( رظناذا) ثلا نع جب راضف هنع ج راخن اما فاصنالا ىلوانم (افصنماملاء)لعاالوا

 (هسفنل رك ) ةععسو ءايرنمكالذىفةضقانملا (هلامعاو) اهبلاغتشالا و ايندلا ىلع لابقالاو اهلاثماو هللانع ةلفغلا نه

 (اهضعببوا) تاف الاب ىا (اهباهملع مكي نا) نيقيلا لب رهاظلا ( ناظلإ لب )نب دال تاكلهملا(تاف آلاءذه نه ةثي رباهنا )هنا ذل ىا

 (ضخ# لهج) هبمرثا مايقوا همايق مدعمم (ءاابمربكش ) دسفن بيع ىرب الف ىماعتملالا كلذ نه هنمتاقلا نع ىمعيالو ْ



 (لحنففرظلا (مارحدابعلا نه ربكلانا) فاكملا (فرءينانيةرءملاةيئاثو) هيلعوهام فالح 'ىثلا فصو هلال

 .اكاوشبال ىذلا لامكلا هل هنال ىلاعت هللابالا) ةقيقح (قرليالهنا و2 سنجلا مالب ىل< هنالنا مسانم ةفصلاوا لاحلا
 ا ةصتختفص) ركلان ا ىلع فطع ربكلاىا (هناو) ءالو٠ هلم ن ءالا ناش لكف هلءزأل صقنلاف ءاوسامو بلا صن
 لاف آلانع ”ىرب) ماللا سكب ملاعلانا) لوعفلل ءانبلاب «-واوإل ثيدملا ىرازا ءايربكلا ثيدملا ىف مدقن اك ( ىلاعُت

 سانلا ن٠ عمطالب ىلاعت هلل هرمشنو ه.لمتلاو للاب ةنراقملا ةللاصلا ةينلا ىا ةثالثلا ءايشألا هيفعمتح ناب (ةروكذملا

 شلل اث رو )كلذ فوصوللا(هلعفااعفار اعنان(الضف هلع نا) م( 9)هداز هجاوخ هركذ هيلع لام ذخاالو

 .|هللا ىشح امناإ هليلد ةيشاللا ىفاك 575# رفع ىظعتلاو ةبيهانراقملا ف وماذا ةيشانانءمعاف وللا و( ىلاعت هللا نم

 5 2120-7 كره ءانغا هداع»
 نيتللا © نيتف عملا ةيناثو #9 رانلانء الخ نم ماظعلاو رانلاىف وهو هريغىلع ربكتو د( ع

 | بابسا ,ظعاوه ىذلا معلا جالع ىف ىناثلاىفعي ملاعلا لضن ةنرعه اههالوا تناك

 كلنا لاقو ىرازا ةدظعلاو ىئادر ءايربكلا هلوق هيلا ريثب ا «ىلاءت هءدصتخم

 اذهىف زاح فيطل سابقا

 مالك الو كشالب ماعقملا
 ىلع فطع )» اعضاوتو)

 0 ام« فوم_صوألا

 نزو ىلع )َ ةءارج 2

 رخا تاغ هقو ةماحك

 209 ىلاكش هللا ىلع )

 نءأيال هنال (هنم انما)
 نورساملاموقااالا هللا ركم

 | ةفص هلاو ىلاعت هللابالا ليال هناو مارح دابعلا

 ]| ملعي مل نمو ثا ردق الف اردق كسفنل تيأر نافاردق كسفنل رئملام اردق ىدنع
 أ

 46 ةروك ذا |تاف آلا نم '”ئرب ملاعلانا يسولورلهالوم بدكلام هسفن فاكينا الف

 |( لكلا هو لع هلعب لمعت ناب كلذك نوكي. نا هعبطو معلا ىضتقم نا اك

 هتافانم هتمالسل الضف هلعأ نا مءولو ىا © الضن هلعل ناو 8 ثاذك سثنلاو

 هدابع نم هللا ىثخ امنا ىلاعت هللا لاق ىلاعت هللا نء ة.ثخ ثروب هلعف

 هدايع ىلءاريك ) الكو)

 هلال هلعب مابع) ال(و

 اعضاوت 9 ثر « هي و 9غ هقيقحن قبس دقو مكملا لع ليلدو سيدها ياللا

 ىلعا ريكو وي لمت مالك هيف «# هنم انماو 8 ىلاءت 6 هللا## ةيصعم 6 ىلع ةءآرجال

 ءايربكلا مازلتسا ىعدب نا الا ىل_فطت انه بحملا رك ذ هسفنا «# اسمو هدابع

 نوك لحال :ىا (اذاف)

 هللا ةءشلخ اثروه معلا

 ىف ام هدابعل عضاوتلاو

 ءادال ىا ليقو + ةشاخا

 ءاننالا راص 8 عضاوتلاو ةيشملا علا ثاربا لجال ىا  اذلف » هكعوا

 علا دادزاالك 3 هنانج نم هي نيعشاخ © ىلاعت هدايعل ي نيعضاوتم مالسلا مهبلع

 ناكولفالصا # بحال و ربك مهف نكي 9 هل. صفت ماك عضاوتلاو ةيشملا ثتدادزا

 اردقهسفنل ىرإلو ربكشالنا همز هلع نمو بذك هيلع ملاعلا مس.اف نيدلا نم اذه

 قف وه ىلاعتهب هصاصتخالاما رح ناك اذافا ريكرثك !ءايسنالا ناكل ىلاعته ريغ | رئاح ربكلا

| 

 || قاسفلا وراغصلاو رابكلا نم هدحا ىلع ربكالناؤ# هيلع بحيو لهتبا ««دبعلا هيبرتتو ليج لكل هلا
 | ةقدص ربكملا ىلغ ربكتلاناف عرمشلا هانثتسا امالا فنصملا ىار وه أك راجفلاو 0

 7 ةديسم ناد 6 لا 0 .٠ 8 5 انا 2 2 هللا 5 نيوص ول ما 0ك | لوقب 99 دحاىل_ع ربكلا مدع ةيفيكل ليصقت#لهاجلا ل رلاعلا « رظنزاف » 7 1 0 1 5
 ! تاك نر سو كاان 0# هاي ل 1 كك ىدهع اذه ناك سل ا

 (ناو) .ءايبنالا ناكل ىلاعت هللا ريغل ربكلا زاج واف تانكمملا لاك بنا مم ىدق ا ىلع اوناكلب (بععال و ربكم مف نكي ) 7
 | دشا اوناكلب كيذك اون وكيل مهنا عم ىلا عتهتلا دنع نوب رق«نولمكمنواماكر ونال سانلا عبجب نم اريك رفوا مالسلا مهيلع

 ١ هريغ تادوجوملا نمدحال ليال ىلاعت هه ةد وصخ ءاي ربكلا ةفصنأ مهلعل سانا عيجج نم ىلاعت هللا ن# ةيشخو امضاوت

 | ركلا ناك اذا ىا(دبعلا قف )هلوشب دحا ىلع ربكتلا مدع ةيفيك ناب ىف رمش مث + هدا ز دجا وخ ىبشححلا هرك ذ ىلاعتو هناك“

 نآف )اقلطم قاما نم(دح ا ىلء) فاكملادبءلا ىا (ربكت النا) هبمزالاا تباثلا ىمالاىاىل اعتدت ةص خم ذصو امارح
 | لب هيصع اناو ليج ىلاعت هللا وعد اذه) اها( لون ) ليه هيام ربك هل ديرت ( لداح ىلا رظنذ

 00 ه ا 0 :



 لها عمدنم عنشاو حقا معلا ع هنابنضعلا نال اروذعم هنوكىلا برفاوموقا (ىمرذعا) ةيضعم لا هلهحأ ىأ (اذهف

 هسفنل( لوشن )ىو. د ماب هيلع رذفتب (ملاح ىلا رظننا و)ةيشاملا فاك 77ه ]لح ارذعع مالسالا ف لهجلا نكيملناو
 اه آ زوكنملا ميلقلا ءرضبال وهسفن زينا د>ال ىغبذيال وهسماام ضَسا1ناسنالا ناو

 ىلاعت هللادنع اروذعم هنوك ىلابرقا # ىنمرذعا و لداجلا اذهىا ه« اذهن

 رظنناو 9 ارذع لها نكيملناو لها عمهم عنشاو مقا رعلا عم نايصعلانال

 اضياو « افانزا تيك طع كاع نم 0 ماماع اذهلوشب ملاعىلا

 مداكلا كل كاذكتسلالاو صولحلاو لمتلانمهلع قحىدؤي اذهلوشن

 ع وا رظانلا ع ةيقباس ناك نانكل هلعةهج ىلا فنصملا ض رعت علا سفن عم

 ىلا رظنناو# ركذامو< ىلا راصيذ يف ةنهادملاك لوقلا اذه لثم نوكي رهظاو

 تيصع ىنا لوب 9 هنءانس ## رغص | ىلا رظن نا و ىل.ةىلاهتدللا عاطا هنا لوةبانس هنه ربك |

 رظنناو © محلا ضءبىفو هلثاءنوكا فيكفدنم ثكا ىمرج نوكيف هلبق هللا
 © لوه#لانمريقحتلابىلوا مولع اوهلاح رعاال وىلاح لعالنا لوشانس هنواسمولا

 كدنع كنم لّضفا وهف روتةسماما كدنع سانلا هلصاحام ىساحلا ةياعر نعانه للقن '

 كدنعكنم لضفاف كرعلوطىف كيونذنم بنذلالبلقاماو هنود كهوركم كنقششل

 كسفننع قراشتالو كرعىف هقرافت كنا كشالو كنم كدنع بنذلا ريثك اماو

 لا سيلكنا كسفن فرءتتناو هلاح ىلع كفوتو مدعدنع :هنايصعمدع زوجيف

 كيونذف هريعك ىلع علطع كيلر كارركت لاغ علطم تناو امتقو ىف امذيصعم نع

 0 نم :تردصويىتلا بونذلا ياظعاماو هونذنهركا ةقيقللا ىفكدنع

 كلع عم كيلع فولملناف ملاعن سيلاما ريغلا كالذف كم اههدع عمرو ةطاوالاو

 ريك الف لهتايرذعلا زا 1 ريغلا كلذ نهدشا كلع بج وه ىلع ىرحلا لاقحا مدعل

 ناكما عم اهلثمنم كتعصع ىلع ىلاعت هلركشلاوه كيلع مزاللاف ملاءوا كاذباضيا

 عقوام لثهىلع عوقواانه فومللا كيلعو هللاف ضغبللا كيلعوكنم اهرودص

 لكومامتاتناو هفالخ ىلع تنا وري وه م2 ناز وي لاملاو كيما“ اعوهلعوه

 نود هلرفغيف هنم هلع حلاص لبش وكلاعا حلاص لبشالذا زوه هنود كسفن ىلع

 زو لاش هلع تع معتالتناو لاعالا د سفم ىف عوذو ولا: نءاتأل كناىلعتنا

 لم نم كمنذ نم لب كريغبنذ نم فوملا| كيلع مزليالو دعس وهوهدنعايقش ْنوكَتْنأ

 مكوك نع ضر ملوهنع ضا رولا وريغلا ىلع ف وهلا ىلع تناافاهمل هفءاس ا نم و دف أ ا اص

 > ىصاعملاىلا عجردق هئايصعأ ريغا محار نم

 كب ىل وا كس فن ىلع ف وه اف

 نيب تمج دقف كماتخ دنع كالاح اله اح و كناط رف نم فا سا ع الها ذ هنم كد ريخ نط ىلع

 ىوهلا بحاصك 4 عدته ىلا 9 ملاصلا دبعلا الذ « رظنناو © ربكلا وهّللابضغ

 هنماريخىل وك املاء واي راد نام < 'ىثىا# ىنب رداملوةيوهو هيلع ربكت ربكتال# رفاكوا»

 اهملع تاموموح رملابانو اهيلع تام ىت

 ءاردزالا نيعب ريغلاىلا ترظن اذاو كريغىلع فوذأا نه

 ملامإءاذه ]كلذ نع ادر

 لئاسملاو علا نم (لعا
 ةينيدلا روهالاو ةهملا

 4 هلثم نوك ا(فيكف.)

 هيلع عفرنلا نع ال_ضف

 ءازعلا ثي دملا ىف مدقتدقو

 ثيدسحلا ءاسالا ةثرو

 ةنم يك !ىلا,رظن ءناو)
 هةدكف درا (لوَس ع

 عاطا هنا )هيلع ربكتلا نع

 همدقتل ( ىلبق ىلاعت هللا

 هتعاطاو ىلعدوجولا ىف

 لاقنتو كنج نم هالوا
 نلاغت هللا لص هللا لودر

 خويشلا م ظع نم ا

 ىو * مهر ملثم هلىطعي
 رمعلا ىف ديزباموعتملا ياعت

 ريقوتو ىذالا ل رثو ربلا

 ىلا رظن ناو * خويشلا

 لعاانا لوب انس هبواسم

 مولعملاو هلاحاعاالو ىلاح

 لوهجلا نم ريقتأابىلوا
 ىداتسا نم هتمع# اذكه

 ىف اك ىداهلا هللا هل

 هداز هجاوخ ةيداح

 رغصا ىلا رظن ناو )
 هيلع رك انس دم

 (لوّش ) هجالعف هرغصل

 ىتا) هسفنل هلاح ناسأب

 اناف 6 هلق هللاتيصع

 رظن.ال و اناتتضعهنمثك |

 ةنسلا لها داقتعالذ فلام هداقتعا ىف نمىلا ىا (عدتبمىلا رظنناوإل (ىف "4 ةشرب) هدوجو لبق اهلعف ىتلا هتعاطل
 هنم اريخ ىتوكي الام ايراد ىلع *ىث ىأ ىأ ( ىبردنام لوب ) هيلع اركتم ( فاك ا ) ةعاقلاو



 نكمي هلال هتاذ دحىف اسم عدتبملا ناك ناو رفاكلاو عدتبلاىا (مالسالابهل) هسان لعافلا ريغل ءاثبلاب ( متع هلعل)

 - ارفاك هنوك ربدقت ىلع هيلع تاف ه0 88]>5- مالسالا ددجوا لبق هيلع وه ىذلا مالسالا ىلع تومي نا

 اماو رفاكلا اذكو الوا

 ة.شاهلا ىف كلوهعأ ىلاح

 ىل مت و) هدازهجاومت
 نم 4 ا هيلع وهام

 رفكو لوالا ىف ةعدب
 ىلا رظن ناو ) ىتاثلا ىف

 ةحوا روس وا تلك

 (« اهو وا برقع وا

 تارقحتسملاتاناولا نم

 لك ىا ( اذه لو )
 ءايشالا هذه نو دحاو

 000 هفيلكت مدعل

 هنم عشت مل ىا )»ع ىلاعت

 هنم (باتعالف) ةيصعم

 ( هيلع باقعالو )هلى اعت
 (هيضعانأو ) ارك أل
 اماتشا هيلا دنملا مدق
 دانسالار يركتك ىوقتلو

 دوج وأ( امن قسم ناف)

 نوكيف ) ىن» امهببس
 (هسفن ىلا مهلا فورمصم

 ا
 باقلالوغثم) ةيصعملا

 هلجالىا ( هفولت هنيعب
 هر كسر
 ةنوك لاح هب متاقلا

 هريغ بيع نءرل اض رعم
 6( ضغبا فيك تلقناف

 نيعلا سسكو ة مهلا مضي

 عدتبملا ) بهاوملاىف اك

 («( ىلاعت هللاىف قسافلاو

 دقو )ىلاعتهل ىاليلعتال ىف

 لعافلا ريغلءانبلاب ( تما

 < (ماتخ) ةلزنم (امن ود ىسفن ةيؤرعم)ىقسفلاوةعدبلا (ركمملا نعامهاهنا فيكف ) لعفلاب هيلع لولدملا ضغبلابى4(1:)

 رفكلا هع ديلا ن٠ « نآلا هيلع وه امب 00 مالتسالاب هلا متض هلما > |

 كلَذك د واقشلا ماود هل سدو لا اهؤادتا نكي مل اكىلا ة لد كيلا ماود س لف

 نا تلقزناف + هتراصعو هلصاحام ى ماجا 0 ربكلا قس 0 ةظحالمف ا

 ةئسلا راونا ءافطا مة ه* [سوهياع 00 هللاىلص هللا ل وسر ةنس ءاوصخ عدبلا لها

 مهضغب اذيلع بجودةولي وأتلاب ءاّرفالاو قالها ةلذموةلالضلا

 نك من تلق « مهنايدا لثع نيدتلانم ةيصعلاب ىلع هللا انلضف دقهنا فرءن نو

 كلا ءالعإع نم كقح ىف مدقتامو بونذلا نهتط رفامل ايسان كب اق ن وكي ال نا ىغذ 3

 انا كلا ةرخ آلاف ممم ريخ كناثال عطقالف ةمئامللا ءوسوا هداعسلاوا ةواقشلاب

 ىلع نوتيم,هو هيلع مهامىلع تومتنا زوجيلب بيغ ىلاهتهلعو نوكلاهلا هناو

 ةاصأانظو در ىلاعت هباذايع هيلع مهام مما ةبقامناكن اف هيلع 3
 نيلاضا ءاكناو عدبلا لها نا تلقناف لاقم كن رب راررغاو كسفن ىف ربكتك سفن ىف

 ىناعاىف عطقال هنماريخ كوك انا ىلق عنتم الف ا رفاكلااماو نيدحوه مهنكل

 لالا راءتعاىف نكل هعم ايواس:٠ تنكنا ول الا لاقحا ىفاناو هرفكىف عطقلا عم

 ةبوتلاب هيلع نمنا زوجي ىلاعت هللاد لففلا نك

 عنتمت فوم كالذ نم نءالاوكنامزلغا رفك اتنا توموهنامز دبعاوهو توميو

 مهنع ىلاعت هللا ىذر لالبو ىلعو ركب ىلا 0 نوكني>هنا كالذ ىلع لديو

 هلت ام نوردالو ارذاكو الاض هنوفرعيو رع و ىلا نوراظن ناممالا ىلع

 نم لك قاف اناما هل ىلاعت هللانم دقو
 هلع ىلاعت .هللاىلص ءدهعىل ع اولبسا موق دئرا دقو ارفاكوه ناكو هايا ىلاعت

 ىلءاوتامو ءادهشاولقو نونهؤم مهوارفاك ناك ن*-اوارافك اوتامو اولتقفإ-و

 ىلع كنوم لتحادقو كتان كبلقىلعبلغي نافةبقاعلاو ةمئامللا تفخ نافنامالا

 رازغغالاو ربكلاىفنت ةظحالملاهذه لثمدعب مرجالف ناعالا ىلع نوتي» مهورف لا

 ىربام «اهوحنوا برةعواةيحوا ريزتخوابلكىلاو# حلاصلا كلذ هرظن ناو

 كلذ مهفيذا كلذ عفدولا ةجاحال ليقرك ذ امدعب لوقا امض ءوايذؤ»و اضخمءارش

 هنوكل ماقملالعل كلذ لبةركذيوا ركذ.النااما ىلوالاف ةيواوالا قيرطب هلبقام

 ناسا ءاحو

 لذ تلق+هيلع ىلضفىف تاسمراال

 ' ةحارصلاو ةرابعلا قيرطب ىنتعالب ةلالدلا قيرطي فتكيمل ةيانعلا لامكل ابجوم

 "ياما ىصسماناف هتيصعانااماو هيلع باقعالو باتعالف ىلاعت هللا صعب م اذهل ود
 'هفوملن هنيعب بلقلا لوغشم هسفنىلا مهلا فورصم نوكيفإ# باذعلاو باتعلا

 6# ىلاعتدللا ف قسافلا و عدّدبلا ضغبا فيك, تاقنافهربغ بيع نع ظاض رعم © هتبقاعل
 ركذملا نعامهاهنا فيكفوؤ# امهضغب # هى ت ما دق ىنا لالا 6 وو ضباب قلعتم

 لامتحا ءاوتسا ىنعيةمامللا ىف امه واسترياست ضرفدعب اعطقاضيا تباثالاح نهؤملا

 | الإ همارك | نولعالو ركب .دا ريغهلبق لسا

 كفل



 الو الك لعفب (الام# كرماذا) ىسفن ضرغلال هلجال ىا (كالولإ ركتلااذ (ىهنتو) امهنمالك (ضغبتتاق)
 كيحاصو امحان ك.سفن ىرتال) ىهلاو ضغبلا ىأ (ايهيف تناو) هه 0 اهذط ىا (كسفنل) اهي“ ادحاو

 1 100 0 م ا د ل د ل ل د ب ع ل هس بسس حج سم سما

 وهام ىلع لكم نا بلاغلانا ىلع رف كلا ىلع نمؤملاماتخو ناممالا ىلع رفاكلا ماتخ

 اههابع # ىهنتو ضغبتتلق إل ىلالا ناممالا ىلعنينهؤملا ىلاعت هللا حدمدقو الاح هيلع

 كسفنلال# ىهنلاو ضغبلاب#امهب كمماذا كال وا لب هيلع كعذرتو كيلعتلال هيلع

 ىهنااو ضغبلا ىف * اكلاه كبحاص وايجان كسفنىرتال امهف تناؤظ لاحلا هو

 هشفن لع ركتملا نع ىهنلاوب ف وارعملا مالا ىف طتاشن نم دكنع ميال اذهنا ىنال

 ضف دنعولو ىناثلاوه جحدالانا رعت تنا م |ىهط رشبالنم دنع متناو هءاهتناو

 رك اف ىف اءايرلاك «كيونذ ابافخ نم ىملاعت هللا اعامب كسفن ىلع كفوخ نوكي لب #

 ةعدبلاو ىلاهحا بونذلاايافخنا نال رفاكلاو عدتبلا ىلع «امهيلع كفوخ نم

 عم ف هل وذ اضياو ةهذلاةءارب ل صالانا ىلع ”ىثهتبثنال لاقحالاو ىعطقرفكلاو

 ءوسناو ناكامىلعناكام ءاةباعرسشلا دعاوقنهو ىلا_ةحارما # ةمتاملاب لهما

 ةضراعلاتافصلا ىف مدعلا لصالااضياه دعا وق نمو ةضراعلا تافصلا ليبق نم ةمئاحلاا

 نمؤملاىفناممالا ن٠ ىلوالاةلالا ماودلصالاف هلصايربتعت ”ىشلاةمادتسا اضيااهنمو

 لعلفءالاح هيلع امهام ةمئاتادنع رفاكلاو نمؤملاىف بلاغلاف رذاكلا ىف رفكلاو

 هبدصتخة فص هن وكل ىهامتا ربكلا ةمرحنالاقينااعيجج لاكشالا داوم مساملا باومجلا

 القتسم هيفدبعلا سيل لئاضفلا هذهلثه رودص ناو بابسالانمركذام وحال لاعت

 ةلاقمىف ىأر وهام ابابسالا هذهسنحي ربكتلاناو اضخم ىلاعت هقيفوت وه امنا لب

 ماكحالا ضءعبنا هلحمىف ررةدقو ضعب دنعولو ةلاعع تسبا صوصنا!ناوصنلا

 دح ىلع ربكش النا حلاصلا نمؤملا ىلع بجاولاف هجووةلع هلوعي نابحيال ىديفت

 هنامهوت ىتح كمل تابثالال حاضبالا ةدايزل ان زجالاثم فنصملادارا مث *ارفاكولو

 فيعضب سيلىباطملا ماقملا ىف هب جاجصح الانا ىلع سوا ىلعلوقعملا سابق لبق نم

 «ةبقارع 9 همالغ ما كلملاىا هيما كلممالغك نوكتف9 لاقف فعضاا لك

 ابءرم اول مالغلاىلا ةبسنلاب اهسةعيفر ةناكم هدنع هلىذلا «هدلو» ةظفاحم

 06 بضغيف ف وسلا نم #يءاسا امهم هن رض وظهر و رجلا ىلع فطعلاف # هيلع بضغا#»

 هلابرقتو ءالوم ىمال الاثتما ةءاسالادنع هىرسضي و8 دلولا ىلع ىا 6 هيلع مالغلا 9

 نكل دلوال «هلعضاوتم وهلب داولاىلعىا هيلع ربكتالب فب رضلاب هب
 لصح نا لوةعم سياوامازتلاثالذ مزلتسي وااحك رص ربكتلاب ما اما كاللانا ىنخال

 نام فال مضاوتلاب مأيال برضلاب ىمأي نمو دلولل هعضاوتعم دوصقملا

 ىرب# رئاكلاو عدتبلا ضغبدنع عضاوتلاب هرماو ريكتلا نع ىلاعت هيهنذا هنف

 رفاكلاو عدتبلاردق ىربال نكلهسفن ردققوف ءالوم دنع دلولاردقىا 6 هردق

 هعوقو ردن. ىلاة>| ماف ةمئامللا اماو الاح امي“ هردق قوف ىلاعت هللا دنع
 ةيافكلا نع لقن اك ردانالال عئاشلا بلاغال ةربعلا اولاق دقو ىلاعت هللا ءاش نا

 نملاح فرظلا:( اكلاه
 تناربخ وهو ىرتلعاف

 ةفوطعم وا لاح ةلخاو

 بيكزلاواهلبق ةلهبا ىلع
 ىلء نياوهعم فطع نم

 لاخإو لها لودمعم

 ررقتاك اقافتا اح وهو

 نوكي لب ) هعضوم ىف
 2ك ىلع كفوخ

 ىا ( هللازعام ) ذئتيح
 ايافخ نمل هللا لع بيسب
 كيلع اهرممو ( كونذ
 ربخ ( زك )١ هقلخ نع

 اههباعكفوخ نم) نوكي
 لاح (ةمئامللاب لهطلا عم

 هيلا فاضملا ريوضلا نم

 اهلبقالمام فاضإ ا نوكل

 لاييدارالا عش م +

 حاضبالا ةدايزا زج
 ركذايا (نوك»)هلوش

 محتإ 6 كلم مالغك )

 ةيقارع هيما ) همسكاو

 ( هيلع بضغلاو هدلو

 هبرعد و 2 هتفلاحم دنع

 هلم عقو ىا ءاسا امي“

 © هيلعضغف ) ةءاعا
 هرم ول دلولا ىلعىا

 هال قامعم| ةءاسالا دنع

 يوهلال(هب هلاب رهن وءال وم
 ناكالاو اهظحو هسفن

 «ربكتالب)لاقاذل و ل سام ريغ

 هنمىلعاهنال( هيلع ) د

 (وهلب مالا دنعاماق»

 هلال(هلعضاوتم) كاذل

 رومأملا سفن ىا (هسفنردققوف هالو# دنع) هبدأت رومألملا نبالاردقىا (هردق) رومألا ىا(ىر) ميس دلو .



 علل لأ رظنت نا كيلع) دلولاب ءاردزا ريغ نم لاثتمالان م ركذاهف هديسدلو عم مالغلا لءافلثمىا (كلذكف)
 قيسامل) 2 رد نه ىأ ( مظعا ىلا عت هللا دنع زئامتم لك نع هلع ركملاىا (هردقناك اع رزب كسةنىف(لوشنو قسافلاو

 00000000 012 لئات ناز لزالاق يا ه5 ةيقانلا ود: قون اأو لزالا ) امه (دبقاعلا نسح نم انهل

 ( الار دغر كك

 «ىرجنذا) 4لبنيلعفلا ةلع
 نء(ىلاعت هه ركام ) هنم

 عم ) ةيصعملاو ةعدبلا
 بضغ:لف رظ(عضاوتلا

 ك.سفنل ىرثال ىنعي يا

 افرش امهاذىف هسفن ىلع

 20 كن اغار اولعألاو

 هبسم ىهلآلا ىمالا عم

 برةانوكينا زوجين
 ارق قاعتأ ( هدنغ كنم
 ( ةرخآآلا ىف ) ايوئعم

 معاطف )لك ناش تللذاو

 بابسالا ن٠ (ىناثلاو)
 نيمو رع ةقاكنلا
 ةياهل ىه 6( ةدابعلا )

 لاذنلاو كنم عوضملا

 كرت وه © عرولاو )
 هيام ارذح هب كابذاك

 دياعلاناق ) اك سأب
 لع ريكش دق عرولا

 ضورفلاك رب (قسافلا
 عرولاك ريب واتابجاولا و

 «نءىلع لبإ) ىوقتلاو
 لالا 20 دناع نم

 ضئئارفلا لعف ولو( هلعلثم
 نكسلاو تابحاولاو

 لفاونلا نمإ تارصسملا و

 تاك ذلا ع 20

 هللادنع هردق ناك اعر لوقو ىقسافلاو عدتبملا ىلا رظن نا كيلع كاذكذ كي

 ةيقاعلا نسح نم امهأ 9و ىلاعت هملعف# قبسامل 8فةرخآآلا ف ىنم مظعا ىلاعت
 بضغتف هنع لفاغ انا ف لالا كو هيف ةبقاعلا ءوس نم ىل قبساملو لزالاىف

 ةيصعملاو ةعدبلا نم # ىلاعت ههركيام ىرجذا كالوا ةبحم ىمالا مكمل ىهتو

 ضغب اذكهف#«ةرخا آلاف هدنع كنم برقا نوكينا زو نم عضاوتلا عم

 هسفنل وجريو ربكش هلاف رورغلااماو عْضاوتلاو فوملا هيلامضيف سايك الا ءالعلا

 دقتعا و ىلاعت هللاىص عنا عضاوتلا ل بئس اذهف ةبقاعلاب هلهجعم هريغا وجرباعرتكا
 ربكال ةعبسلا بابسالا نم ىتاثلا ول ىمالا كلل هتنناحيو هلع بضغلا عم ةعدبلا

 در اا ركل فروع واح الوداب 0 :فكلذو## عرولا وةداب ءا

 لثم لمجيال نم ىلعلب قسافلا ىلع ربكتبدق عرولا دياعلانافإ## داهزلا ودابعلا سانلا

 لوضفو تاهبشلا نع زاريحالا و نم ه« و لئاضفلا راسو «لفاونلا نم هلمع
 © لها نمإإ# ”ىشثان مومذمزعلاب ريكتلاك اضياؤإ# نيذه ربكتلا ىا# اذهو لالحلا
 نيذلا ةباعصلا نم لعاو دبعا نوكتله كنا مث عضاوتملا وهامتا لماعلا ملاعلا لق
 باتكلاىفلماعلا ريغلا ملاعلا لثم دقو رافكلا ىلع ءادشا هنبب ءاجرر نوعضاوتم ره

 ىاوام# ليثتلا نم مظعا ىزخ ىافارافسا لمحت رامح وامتاد ثهلي بلكب زيزعلا
 عرولاو ةدابعلا لضفنا ةفرعم نانف رعموإ# ءااك هي اضيإ هجالعف# هنم عنشا باتع

 اهيلع نافقوت ىتلا # طئارسشلا ف عرولاو ةدابعلا ىا هاهعامجتساب نوكي امنا

 #©ناكرالاو8 فوصتلا بتكىف ىتئاثلا طئارشو ةيهقفلاف ةروك ذملوالا طارش

 ناواسأر ءداعلا ححدتال ايلصا أزجنا عارب ملول ثيح ةدابعلا ءازجاىف تناكىتلا

 اهطئارشش ىتلا ةالصلاكف ةدابعلا اما طئارسشلا اذك والاك حصنال ةليكلا ءازجالان
 اف[ ا ناكسمو [عتسو 'اهتيحاو ةاعاز م الاكو الصا اهتاءارمو 0

 بعص لعفو لبقث لجككو قاع مم عرولا اماو اهلحم ىف ترردح ىتلا اهتالف“لثو

 ىوعد ىلع أ رجب الف ةدام لاولاكو هن لمد |نكع ناكناو هلوصخ تبعتوذ ماو

 مهدانب مهارإا نع ىريشقلا ىفام ىلع عرولاذا لهاح بيصعتمالا لقاع دوك

 هك رع رملا مالسا /نسَح ن* سو هيلع ىلاعت هللاىلد لاقدقو ةهبش لك كرت عرولا

 انكهنع هللاىضر قيدصلا ركبىبا نعو +تالضفلا كرتكينعبالام كرتو هينعبالام
 لكنع عروتتناعرولا ىلبشلا نعو *مارملا ىف عقننا ةفانم لالطلا نءاباب نيعبس عدن

 هللاب الا ك ردنال اظلا ف /| ذاعمز: ىب< نعو +ىلاعتهللا ىوس

 2 ندد ريكلاىا(اذهو) ذة. مهفلا ناي كالذ ردقىف افلتخاناو ةدا. ٍرعلا لصا ىف ناب واس: هام هنم لضفنام

 اه«لاوث ا (عرولا و ةدابعلا لضن نا هف رعم زئاهه دحام ناتف رعماضياهج العف هلبة ناك ىذلاك لهاا نمءاضيا)

 «٠ (ناكرالاو) اهلامكاو ةدابعاةريتعملا (طئارسثلا) ةغلابطل نيسلا و( امهعامجتساين وكب امنا )ىلاعتهللادنع امهتنترولعو



 امه تالطبملاىا (تادسفملا) ركذامىا «امهتناحم وزلاهئازجا نم هي ؟د9 لع ءزج دقف دنع ةبكرملا ةيهاملا دقْفل|

 نعء جو رالا عرولا د. معن سنو نءو؛هاوس كبلات لخد.ال وهو نطابلاىف عروو

 نيعبرا ةرمصبلاب ثكم رانبدن. كالام نعو ةف رط لكعم سفنلا ةبساحمو ةهبش لك

 اذا ناكف هتذياو تام ىت> اهبطر نمالو ةرصصبلا رنه لكأينا هلحل فةنس

 0 مكيف دازالو 'ىثهنه صقنام ىنطباذه ةرمصبلا لهاايلاق بطرلاتقو ىضقنا

 مدعب # تاهوركملاو تادسفملا امهتنناحمو ف اقباس هتمعس كلعلو هيف ليصفتلاو

 امنت سل ةديعبلا :ةيشلا نكل اههداوم. ضع ناناءدعبوا اهيطئارش صعب هانا

 ةالنىف ءاملرتو هلذم رولا فوخ رييكدلب ءاسنن ميرو زتلا كيك امه اهبانتجا مزاي

 عرواا ىطرقلانء هيلع ةساجن قول هفاخم بوث لسغوا ةساجتلا ضورع زاول

 هنقو © ةقداصلا هلا امهتاراقءو و فنصملال صفيسو ةيناطيش ةسوسو اهلثمىف

 هتعاطبديرب ناوهو دصقلاب ةعاطااىف قاادارفا ودو #صالخالا و قبسدقو

 سانلادنع ةد# باستكاوا قواخلا عنصتن# رخآ ”ىثن ودىلاعت هللاىلابرقتلا

 ثيدملا ىفو ىلاعت هللاىلا هب برقتلا ىوس ىناعملا نم ىنعموا قالا نه حدموا

 ليقو ىدابع ند تيبحا نه بلق هتعدوتسا ىرس نم رس صالخالا ىسدقلا

 دقو «ىوةتلاوإ» سفنلا ةعلاطء ن٠ ىنتلاو قدصلاو قاما ةظحال» نع قوتلا

 طبطلا نم # تاطب#لا نع امه و دو# اح رشوانتم اهايصفتو اهقيقحن واهتيهام قبس

 الاعفاو الاوقا تايرفكلاب صت:ةثالذنا رهاظاا ىريسفتلا فطعلاك © تالطبملاو

 طبحن لاق نمو هتعاطب هتيصعملالو هتيصعع نمؤملا ةعاطل طورحال هنا ىلع اوعجاف

 قرخدقذ ىلع ىباك هنودبوا مثاه ىباكزك الاىف هلثمط وقس عم اههنم ريك الاب لقالا

 هللا اههلمام ىموسرطلادهت دلاولا حشا ذاتسال مولعلاجذ وما ىفام ىلع عاججالا
 نم انه ,هوتام لممضيف فقاوااحرش فام قناوملاوهو ىسودقلا هفطلب ىلاعت

 قةحدقو بابلا نهسياف ةيمنلاو ةييغاا وحجب لمعلا لاوزاماو ةيصضعملا قلطم طبح

 لب ةرسعتم انلاثءانه اهرساب 98 روءالا # هذه لوصحو توملاىلا## هلحم ىف

 ناطيشلاناكدقو ةعوبط» ىهانااناو ىوهاابح ىلع ةلوبحم سفالانال © ةرذعتم

 وه دارما سيو اه#ناهسو اههث ويس نه صاختلا نكمالق ةدابع لكؤف اهتيعميف

 مالكلا لب قاطيالام ذئيح هنال فيلكلا موزل مدع ,هوت. ىتح قلطملا عانتمالا
 ىنغمىلا ادنتسم اهسالو ىلوالا لبق امه ”الؤف ماقألا مارا اهضوتذغلابملا قي رط ىلع

 هجوفرعت لبق ايف اههتنقتامدعب «ىوقنلاو ءايرال داضملا# صالخالا لق بيبالا

 ىلاعت هللا لاق رو.ءالاءذه رذعتلىا «اذلفؤ» اهي اسال هلوشب هيلاراشملا قتلا

 «قنانع رعاه هللا ىا# وهلاهريغن٠ ىزااهناب اهوحدمتال «ركسفنا اوكزئالف

 اريشم# هنوك لاح ىقثان» فالخ ىلع نوكت امير مكتيكزتف منناال مالا سفن ىف

 مكيشنا هللا دنع مكهرك انا ىللاعت هللالاق ي# ىوقنلاب نوكتامنا سفنلا ةيكزت ناب

 كم ىوقنلا رودد نواعلال متئاو ىوقتلاب نوكتانا سفنلا ةيكزن نا ىلع ءانب

 الث © تاهوركلاو )
 اههريضفالاوامهباوث صقني

 اه راك )ار ون «ءاه
 صالخالا وةقداصااةدنلا

 ( امهلودو ىوقتلاو
 تاطيتملا نع لا وطفح ىا

 فار لأ تدار
 طب4اهبذا رفكلا ظافلاك

 لوصحو) اهاك لامالا

 العلاف زتلا 0 هذه
 نع اهرماب 0 امهاضف

 نع ربخ (ةرمسعتم انلاثا

 هتفاضال هثلاو لوصح

 ؟ (ةرذعتملب) ربدتق عملا
 باغالا ,عالا بسم

 ةيانعلا تظحال اذافالاو

 تايصو ةيامرلاتلص+

 .'"ةموعلاو ءايرلا نع لاممالا

 ريدق ىش لك ىلع هللاو

 لاقاك ىلوالا ( اعمال ١

 اهسالو بدبالا ىنغم ىف
 ةيولواىلع لدنةلك ىهو

 اهلبق اع مكحلاب اهدعبام

 ءايرلا نه (صالخالا)
 ىرسا وهىذلا نيموملاو

 للابد نع ةدابعلا ىف

 ىا ( اذلف ىوقتلاو )
 روهالاهذهل وص>لجال

 لل هس ها كان اما نو

 ىلاع" هللالاق ب ةرذهتم

 لامعالاب( مكسفنا ا وكزئالف
 را اهنورشامت ىتلا

 هل ع ناك ن؛ )»ع قنانع

 ىوقتلاب وا اهب ابوه«
 هعفيف ةمععأاو ءايرلا نم

 )» ىروقتلاب نوكت امنا 2 عرولاو ربأا لع دنع )ع سفنلا ةيكزب ناب )و لاق لعاف ند لاح )ع اريثم 0 هعفربو



 | رسانلا اما و( ىلاعتدتلا الا ) ريسفت فطع هيام ٠ 2 (اهنقيقح واهرنك لعيالاهنا و )لامعلل ةعفارلا ولاعالل ةدكرملا ىهف
 اه رهاوظ نوفرعيف

 ةفرعملاو) اهب اهرئامثو

 املع فقوتملا ( ةيئاثلا

 ةفرعملا ىا(املثم) جالعلا

 ةفرعملاىف (تقبس) ىتلا

 «اهرك ذتف)ليئامفةئاثلا

 نم كلا نإ دف هلآ ىا

 هناو ىعطق مارح دابعلا

 قدايال ىلاعت هن ةصتاع ةفص

 لصح اذاف هريغ دحال

 ةقرعماهذه دبعلا بلقىف

 نع هرجزل كي خذاك
 ىف همدع نال كلا

 قحسيفةزعلا ب ردع زانم

 هريخاام ىلع رانلا ف فذقلا

 هيلع هييح ناسل ىلع.

 ةيشاخلاق اذك مالدلا

 (ثلاثلاو )هدازهجاومخ

 كل ةعيشللا تاب تالا نم

 (بملاوبسنلا)ربكتلاو
 ند ًارملا هدعنام نيتفب

 باسلا نم ذوخ أم رثأملا
 مهنال بقاناا دع وهو

 تسحاورخافت اذااوناك

 بقانمو هيقانمدحاو لك

 اصمم ىهاوملا ىفاك هناي

 نع تكسو 6 ربكلاو)
 مدقن ا ءافتك ١ ربكتلا

 اضرا لهجلا نع“ىشثانامهب)

 زعلاراهظاىا (ززءنهنال

 (ءريغ لامك, )ف رسثلاو
 اذلوإ)دادجالاوءاب الا نم

 انكلو) رضفلا اذهىف (تقدصدقلفرشىوذ ءاباب) ترذفقاىا (ترذفا) مسقلاب ةنوزوملا مالا متنب (نالليق

 1 ْ اهتةيقحو اههنكزعي الوم ىوقتلا ىا 3 اهناو 2 هلوصح ةيوعصو 1 ةياغل

 اتهام ديعلا فرع مل اذاو اهتيهام فرعي نءالا اهاوصح فرعي ]لف ىلاعتهللا الا

 مف
0 ْ قحال نكل اهنم هلوصح فرعي الاع ه فن ىزرنا ىجباب الف هنم اهلوصح فرعءد الف

 

 7 | ديعلانم اهرودص عيال ىلوالاف ماك عرمشلا نم ةمولعم!متيهامذا سصملا اذهىفام
 ||| لعل ىلاعت هللاالا اهعئاوم عفربو اهناكراو اهطئارش ىعارب ناب لوبقلا هجو ىلع

 جالعلا اهلع فقوتملا # يناثلا ةفرعملاو 88 كلذ هترابع تناك ناو اذههدارم

 هناو ىعطق مارحدابعلا نم ربكلانا ةفرعمىفىا رعلاب ريكلاىف # تقبسام لثم

 ىغش كك ةفرعملا ءذه ديعلا باق ىف لص حاذافهريغ دحال ق.ايال ىلاعت هبدصتغع ةفص

 رانلا ىف فذقلا قصسيف ةزعلا ب ردع زانم ىلا ىذش هدوج ونال ر بكلا نع ةردكل نكت

 | امها روصتول ةدابعلاب ربكلانا لوالا جالعلا لصاحت افن 1 ريثا اك هيله ركذت

 ةلمكلا اهفاصواباهنايتاو اهناكراواهط اش عامجتساين وكيامنااهلوبقو اهاوبقب روصت
 لصاحو ةدابعلاب را روصت الفاهقنا وعةرثكو اهم وعص َءوةلّذم ولامع تسياهذهو

 نع انه ليق دبعلا ىلعمارحف ىلاعت هب صتخامو ىلاعت ههدصتةفص ربكلا نا ىناثلا

 ||| اذه لؤَش هناك هلثم هلع مدعل هنم معاوه نب رقاحدق ملاعلا دياعلا نا هلصاح ةناعرلا

 هنملقا هتدابع تناكنم رقتح ملاعلا ريغ اذكو دك آ هيلع نوكت ةخلاو هلع عيضم

 مهظع و نم ض,ةنف ملع مظعتب و راقطارظن مهلا امنع لك رظنيو هلثم هلع مدعل

 مهلا رظنيف هسمن نم كالذ لك نود مهتدايعو م13 م« رايز وج ريف مهمالسو

 ل ودهيلع ىلاعت هللاىبصلاقدقو هنودز وكلاه مهنا مارب هناكدسفن ىلع فاح امنرثك |

 اذكه مهلاو اذك هسفن ىلا هرظن ناك اذاف مسملا هاخا رقحنا رسثلانم لجرلاب ىك

 اهرثكا مهسفناىلع مهفوخو راغصتسالاب مهسفناىلاو مظعتلاب هيلا ريغلا رظن ناكو

 ضرعموهو هللادنعدبءا ريغلاناكف جانوهو نوكلاه مهنا مهتظلب هيلع هنوفاح

 هلمهبحو ,عضاونل هللا هتج-رل نو رعم رهو ماع هربكل ها عرجال طباحو هللاّتَقل

 كلذ اولعف امتامهنال هيلا باو هنموثدلاو هيرشب هللاىلا نوبرقتم هذ هل ييظمت 3

 طباط ضرعتموهو نارفغلاو ةرفغإل اوضرعت دةفىلاعت هترقل ءاجرو ىلاعت هلابح
 || فرششلا «# بسلا © ريكا 6# ثلاثلا 8 ببسلا ©« و © ىلاعت هنع دبعلاو هلع

 || نوكياماضياو هلابا رخافمنم ناسنالادعيام بسلا #* بدسملاو 8 ءاب آلا ةهج نم

 || ههجو رهظيساك هءىلوالا بسملاو بسنلاب # ام“ ربكلاو » ُهنابآ نودب هسفنىف

 'بسنلاو ب سملاب ربكتلاىا # هنال ف لمعلاو علا فاك « اضيا لها نع *ىنثان
 ١ فلكت وا ةزع راهظا  ززمت © مهناف كلذ عقوالا ناكناو اههنال قفوالا

 "# نثل لبق اذلو © ءابآآلا نم افن 1 دوعوملا رهظف « هريغ لام و ةزعلا ىف
 ا 5 0

 || كرخافتىف # تقدص دقل فرش ىوذ ءاباب ترخف 8 نثل مسق ةئطوت ماللا
- 

 ا

0 



٠ 

 سو هيلع ىلاعت هللاىبصلاقو) هسفنىفلامكلا ن عدول (اودلو )رب دتةزييمئامو يتسم لغافلاو ا لعاف(ام سد: نكلو)

 ةلمهملا ديدشتو ةدحوملا محن (هنأطبا نم هنع ىلاعت هللا ىذر ةربرهىنانع)(م)) هلودب هازومولا اخ ( هج رخاوف

 هل لصد ملىا (هبسل هنعرمس ل ىلعلا تاحردلا ىلا لوصولاوا ةنملا لوخدنع ليلقلا وا”ىسلا «(هلع) رخاىأ

 ىلاعت هللاى ضاره عارسالااماو ةيشالان ءرهفام ىلعبسذلا فرشة هج نم ةنجلاىلا ل وص نلازا لركن فا

 نباو) ىجامسا ليباقو هريغو ىوونلا ناتاك هلوسرو هللا ىنن نبا (ليباق )السلا هيلع (مدآنءا ىلا رظنا) لمعلا نحن
 دود ملوق حوت نباهنوكو ةلم«* اه دعب ىل هان ل[ ردكو <« 7 وس قاكلا حف! (ناعنك )مالسلا هيلع (حوأ

 هك دام |ذ د 11 1 ملا ا 79 و 12 1 ب 6 ا
 1 1 و كسفنف فرشلا نع كولخم نوروك ذئاءابآلاىا ا ودلوام سْنب نكلو»

 رك ذنكل بهاوملابحاص 5 اف لك 1[ هللا ل
 0 1 1 هلل ىكدروهر رهىب نع ل لم # هج رخ ع 02و 4 ءىل عن هلل ىل د هلل وسر

 0 نمىنعي# هبسنه عرس مل 88هلوقىف اذكوةيدعتل ءابلا « هلع هنأطبا نم هنعىلاعت

 بيسلاذا اههيف هلخ دم مدعل هيست دش معيفرلا ماقا!لوصووا ةنطال و دنع هلعمرخا

 20 مدانباىلا رظنا و ذئهوبرهنيب باسنا الف ىللاعت هللا لاقدقو لمعلا وناميالا وهامئاامحأ
 ل .٠ .٠ م .٠ 2 3 اذ 1, - 2 :

 4 ّْ ء جوت 3 0 : مسا ناعنكن وكل يق © ناعنك ف مالسلا| ممله هي حوننءاو 9 لباهلتاق كي ليباق

 : 1 6 1 0 ماي حون نبا 3 ناقئالاؤفو هتجوز نا ميس هنا ليقو دودرم لوق نءالا كلذ

 اع بذا ناكولفمالسلا هلع ءايننالا ضعب دالوانم امن وكمم « مهجن اههعفن لد وب
 نم بق ذا جرزمالا || 0

 ىلع تاربتءملا نماهث ريغو

 نا ةمركع نع ىورام

 | اعلا 00 ا نيح نام ةم ركع نع هريغو نويعلا ريسفت نع لقناك سياف سداو يهعفنل مفن

 1 ا 1 0 00 3 هءارشو هفافط هيف لعحو صاص رنه اقودنص ذا هللا صا نم مويلا مصامال ع

 ىو ا وصلا :التا نا ىلا لولا تنامالعا ءاملازلع الك كاذلا ضان 0 0
 ةرراقا كل 0 . : 206
 0 17 5 اوراصدقو ,هئابابرفلاءوقن عديل مالسلاو ةالمصلاه.لع هنع ىوردقو هلوس هقرغف

 ياو ام داع اكمل ا ل هو نعل عم رفا بلطملا لكشب نكل منهجيف امحف
 ا لولا دلع هللا اولا بتكلا ضءبىف واملاص اهوا ناكولاقو مهتبرذ مهبانقملا ىلاعتدللا لاقدقو بيرق

 ا رظنامث 8 لءًانيلف اهنع ىللاعت هللاى ذر ةمطاف بسنالا بسنلاب ةدئافال

 0ك هللاقرغف أ يد ردة ةفطذ 3 هنم « بيرقلاكاباناف ط هنمىلصالا ءارصنع ناكىذلا  قيقحلا
 0 قاخىذلا 3 ديعولا كدحو 2 بوثاهي ثولتول اهلسغىلا الا غاسمال اه:مرذقتس

 م4 ْ يب

 م ( اهوممس 2 هه 5 5 - . 6

 انالومه رك ذامم امهب ماقام : 5 9 1 ا 3 / 2 1 35

 كشال مث « بذااب ربكتلا كب قلي فيكف 8 نادالا نمل سغيام ثااصفو ماوقالا مادقاب
 دعب (رظنا ث) ليزنتلا ف ل راو و

 20 باسذاال لب ريكتاابال حالصلا ب دكو عضاوتلا وب نونا اذا وك ناك ءابآو كدادجا نا
 نروك نا ناش رادعا : 0 1

 هيلع تيلبو هنع تنال

 ىذلا (بيرقلاك ابا ناف)
 قلخ ىذلا(ديعبلا دج وإ لصالا ىفاه:هدلوتم هنالرذق:سامرذقلا نم ةفيظن ريغ ى ا( ةرذقة فطن )هنمت أشنو هنعتىداوت |

 تالوك انا ةطساو» ضرالا نم قلاب اّريلاوا نيطلانمىقلخ هنال هلماوقالو هنعنمال (ليلذبار) مدالوبا ةلماإ

 كبسن ناش اذهو («بسنلابربكتلا كبق يلي فيكف) اهب لك الادعب ءابالا بلص ىلا لزنمث ضرالا ن٠ تجرخ اهنال

 لمح امهنيب وهو ةرذق ةفيج هرخآو ةرذم ةفطن هلواو رذفيفيك مدآنءال تبمع هنعىلاعنهللا ىض رىلع لاق اذلو

 هقلخ ىرب وهو ىلاعت هللاف كاشلا نم بلا لك انعاي سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نع ىرو ه ةرذسلا

 هنعىلاعت هللا ىذر ىلءنءىوردقو* هيا وهتبحاص و هنا وهءاوهيخا نم ءراارشنموب

 ةدذعلا له امه:يوهو ةرذقةفيجهرخآو ةرذمةفطنهلواورذقإ فيكم دآنءال تبع



 س77 مبارلا و) ريبكلا ريسشت ىف مامالا هركذةرذق ةقيح ا را

 ريكلاىا(كيذولاجلا)

 ىف ىرجبام ركاز هب
 نرمي هبنهئاف (ءاسنلا

 نهجاوزا ىلع نريكش و
 لاجلاناف نهلقع ناصقنل

 هناشامو لاوزلا عيرس

 راكم
 هيربكلاى'(اذهوإهلوقل

 هلبةىذاكلهجاضيا)
 ثداح ىا 6 نافوهذار)
 نايعلاب «لاوزلا عيرس
 نيكعملا اهنا > («ناتتإل >
 كرهاظ ىلا ) كالامحي

 كلا ظنت مالا رظذ

 رون روم“* ودا( كنطاب

 تادراو» روهم** نافرعلا

 الما ناسحالاو لضفلا

 ةفطن كثالوا ءالقعلا رظن *

 رم ميلا محفب *+ ءرذه

 (تج رخ )ةريغتم ىاووتملا

 ىرم نم لى ناب فانيسا
 نانع هلال ©« كولا
 نع ناكسإلاا رالف +

 ناسنالا ريتءيلف نعي *قاخ

 مهةلخلوا نيب مثقلخاذام
 قلخ « لاقف.او ربتعيل

 نيب ن* جرحي قفاد ءامن#
 ىا* بئارلاو بلصلا

 كار ف لخ للا بلض ا

 اهردص ماظع ى 8 أ

 ا
 ارئلاس ىحو,و لكفتو؛ وذوثعلا 0 ابحتو هرخآلا ةاكنلا ركش مثىلوآلا ةاشنلا ف رعي نءابتو

 فطن هلوانا عب وهوروؤفلا ريكشملا نه اريحعو رورغلارادل 0 منا ن٠ اهفاموةنلحاب نه ٌؤِا نةابعتو ةظقيااو

 ا شو رولا ريكملا نم ايو سو هس .اع ىلاعت هللاىلص هنع ىورو +

 هللاىضر. قدا_صلا رفعج نعو * ةرذ كة رح اف مر رذم ةفطن هلوا نا

 لوبلا جرح نم تجرخ دقو 5 مظعانا ترحم ماركلا هنابا نعو هنعىلاعت

 نه رفك !امزاسنالا لق ةدحاو ةيآىنعم هيفكيو ءايحالا رصت# ىفلاق + نيتممع

 هرسشنا ءاشاذا مث هربتاف هنامامت هرسسب بسلا مث هردقف هتلخ ةفطننم هقلخ ”ىثىا

 ءايشالا]ذا اروكذم ًايشنكي راو اروهدمدع لا متك ىف هارت ناخ لال وانا راشاف

 مث اماظع هلعج مث هضم نم مث ةقلع نم مث ةفطذ نم مث بار نمهةلخذا اهرذقا نم مث

 ركتلاو ريكل] ةعيساا تايسالان د

|| 

 ا

 | توملا ىلا هتايح ةدف هلاوحا طسواماو هدوجو بادن اذه ناكفاج ماظعلاةوسك

 هعععإاو ةقطذو ابارئاتيم اداج ناكام دعب هايحاف هرمسب ليَ مث ىلاعت هلوقىفاك

 هانغاو هله> لعل دادلعو هد_ُةعَص دعب ءاوقو ها دعب هيصنو مصا هنوك دعب

 ”ىثال هناذؤف ناكف لالضلادعيءادهو ىرعلادعب هاسكو هعوج دعب هعبشا و هرقف دعب

 دوعيف هرقاف هنامامث هلوقب راثلاتوملا هلاوحارخآ اماوهتلابالا مظعتلا قيليالو

 هؤازحا تتفشاو هوا ضعا ىلث ةهبرك ةرذق 0 ةفيح ريصيف ةياديلا فاك اداج

 كنادشوايالبلا لوطب ىبح لب تالذكوب هتيلو سمالاب نكيملن اكراص مث دودلا هلكأيو

 ٍْ هبوبي- نعو حقلا دض و لاما عبارلا وري ربكت فيكهلاحاذهنؤ عازفالاو لاوحالا

 باذنالناسللا نالغلاف ىرجدقو «ءاسنا ىف ىرجنامرثكا كلذو# نسملا قد

 ١ اذهووؤه لاوزلا عيرس لالا نال نهلقعناصقنل نهجا و زا ىلع ن ريكش و نري بولقلا

 سيل ”ىث لك و *# ل وزلا عب سس ءانفلا نم 6# ناف وهذا لهج» بلاي ربكلاك اضن

 || هلاواىف لوزيس ريعتسهديك هديليهبحاصل اكلم سيل هناللهج هبريكتلاف ءاشدل

 | رظنىا هلوعفمىلا ردصلا ةفاضا لبق نمرهاظلا «متابلا رظن ل رهاظ ىلا رظنالؤ#

 ' هوعمسىذلا لوالارظنلا وه ةياغلاردت نودي متاملارهاظ ىلارظنلاليقو متاهئاللجرلا

 هلعفو هتبقام ربدت و رظنلا نعم لب هنعنقنال لقاعلاناف ماهل نأش وهو ءاقتلا رظن

 ْ || ءالقملا رظن# هللابيبحةنس ةسراممو ةميرش ةظفاحم روم وهاد كنطاي ىلا رظنا ولف

 َ | رجم نع تح رخ و#ءالقعلا ر ظن قار طل ناي ةريغ رم 5 محب # ةرذم ةفطن كالوأ

 مرخأ ةلون جرحت *ي ىف تاخدو © مالا جرف نم هوةفطت ثالارك د6 نبتسم لوبلا

 كاءاذغوهلب كلج ةدم# ضرملامدوهو8ىرخاةرذمةفطنب «ىرخابتطلتخاو

١ 

٠ 
 ا

| 

 ا ا |
1 

3 
1 

 | | ديون نموا كجورخدعب # ىرخبا ةيموطر 3-0 آلا ججرفلا # هنم تج رخ مث لهدف

 006 رخاو) ىا (ىرخا) ةفطل(ع تح طا خاورت أ راامجحر ودهولولا(رخ 1) رج (ىف تاخدو )ىضالا فاك

 لا جرفلان قى“ 6 مثتح رخ مر الج كنو 51 ةدمثالء ءاذغوهىذاا(ضملام دودو اهدام نم تك ضدنا اهتفا اس

 ارينا أ ةركذنيتمم لوبلا لبن هج رن« ربكت تفرك نساح !لاقوكب !جرفنءالواكج ورخدعب (ىرخا ةسمال



 ليعف طظاغلا ىنعي (عيجرلاةرذعلا لاح )) توالاو ةالولا خم ز نيب ىا (امهلب ثناو ةرذؤ ةفيحإل تقاذأ (هرخآو ١

 عم ىا (كتناثمىف لوبلاو) اعم عج (كئاعما ىف افاعوأ اماهط ناكنا دعب ىل والا ةلاح نععجر هنال لعافلا ىنعمي

 كقورعىفمدلا وكذا ىف حمولاو كفى قازيلاوكفناىف) غامدلات ابو طرنم فئثالا نو . ل (طا2#او) لوبلا

 فيفكتو ةلحواام هل (نان صلا وزب لداجىا (كنرسشب تدع ) محلب طاتخلا مدلا 2ك | ةلمهأا محفب (ديدصلاو:

 سمج ا 2 ءتلاىق 0 ف ةردعلال] دب هب ريع ( طداغلا لسغتو هي 0070+ جوع كطباتح طبالاعر نونل

 ١  0 0ةرذعلا لاج © توملاو ةدالولا نيب © اههننب تنا وةردكة مجمل 1

 ليسام# طاخلاو كتاث.ىف لوبلا وكن اعما ىف ف طقنغلا

 كداج ىا #« كنرشب تح ديدصلاو كقورعىف مدلاو كييذاىف مح«ولاو كفىف

 كدي نيتعفدوا ةعفد مو:لك طئاغلا سنو كطبا تدم # طبالا ةحا روم نانصلا و#

 هترذقتسال كنيعب هتأرواام كنطاب هب رخأ « نيت واة رم موبلكءالخلا ىلاددّونتو

 كا ةفيللا نم ردك راصل امانأ .ةسفن كولو هعشلوا هسع نا نع ًالضن 1

 هلاف ةلب نم م ةيقطأ ىف ناشد اهلام رفت نا ةليزإل نبا 0 ذا تاودلا

 عضاوتلا © ةعضلا بيس اذه لكوؤ#ةعولاب ٌربلب تاساحتأاو راذقالا عسب

 سدح ل 8 نا لقاعال ىعدف * ءالللاو 0 ١ع الضت الو لذلاو ِظ

 ةليزملا نه ةحاضف دساكنأ َِ ال.قدقو +عضاوت لب 1 ىدسإو روءالاهذه

 لاقةياعرلا ن عو اموج توك ةدحاو قذف اضمن اه ضع لك ًايناديدلا كتةلكاامدعيو

 لدم نم هتهاخاعاو مدان ىنزممنأ لو علا هللا ل ون وهيل ىلاعتدللا ىلص

 جرخ و راذقاىف 0 راذقا نه نادنالا قاذأ هذضحوف مالسلاه ىلع قزب وهذه

 رذقلا حب رم ند حج رخ مث 0 لاا ركحذ نءم تطلص نو 0 0 راذقانم

 ذخالا © شطبلا ةدشو © ةيئدبلا 6 ةوقلا ف ربكلا بابسانه # سدءاخلاو
 نم ىوقا كلذ لك ليفلاو لجلاو رقيلاو راخلاذااضنا لهجاهب ريكشلا ص فنعلاب

 اهلذاماو لكلا ىل_ع ربكت نا متاهنا كل: ىرلل تاذل تاذ ملصواو'# ناكنالا
 كا 0 0 ىلا عت ه3 نو هيلا مهأ اهانالذو ناشد 001

 كلا كا ت1 5 وا ل هلع 3"

 رعقانا هلىغيذ فيكفهذه لاثما عفد قيطيال نذ كنزعال كلجر تلخدول ةكوش

 معن بهذ مون ىج ليقدتو ةوفلاىا ©« اهظفح ىلع ردش الف # ءايحالا ىف كوش

 را اهنامأ 3 بل كقيسا 0

 55 ةهشناو هذقات منال ايم بايذلا

 ه# عيجرل

 قازيلاوك فنا فه فنالا نم

 فصولاب * لئاز ل ظكىه لب # ةلعىندأب لاوزلادعب © اهليصخت ىلعالو © ةنس +

 جب راملاا هب ىعس ضرالا نم

 قالطا ند وا ةرواحمال

 لمأأتف لاما ىبع للا مسا

 ةعفد )ربدلا نء(موبلك )إ
 (ددّرتو كدب نيتعفدوا

 6( ءالخللا ىلا ) دصقتىا
 ةجاللا ءاضق لحم وه

 لكو نيت سم وا ة سم مون لك ل
 كيماقامت روك ذملاىا(اذه
 داضلا حقب( ةعضلا بيس
 ربكلا ببسال عضاوتلا
 نءالضفءاياولذلاو)

 اذهن ( ءال_دتاو ركلا
 ةعضلا بيس لعج لهاا

 (سماخللاو ) ركل امس

 (رتلاو كلا نابسا نم
 تطل دك و) ةدذلا
 اهب ريكتلاو) ءا_ضعالاب

 هلبق ىتاللاك (اضيالهج
 لج او رقبلاو راجلاذا)
 ىوقا كلذ لك ليفلاو

 هللاناال واو( ناسنالا نم

 ناسنالا نك املاهالذ ىلاعت

 ( رانا ىاو ) اهيف

 ىف ل راكذالل

 كمدَقَس ىا( كقيسةفص

 هجالعو ( اهف متاهبلا)

 ىلاعت هللا ةوق ركذت نا

 ماهفتسالا

 كبر شطبنالاقو ريرللا مكحهاوهو هدابعقوف رهاقلاودو (ىل «6ه همن ار لاق هعمل هدو ةرظاشلا لول

 لاو ْرلأ هع رس هيلا رظنلامدعوا بي ءلا ااذوه دعب ما (اهناغز هيلا للاب مدعلاكهنردقو هنو نا رك ذت يد د

 (اهاففح ىلع رده الفل : ةئس مع بهذي مولىج- ليقدقو ص ا هالا نم (اهوحومون) فورءلاءادلا (ىء لوز

 فصولاب © لئاز لظك ) ةوقلاىا ©( ىه لب ) ضرمعوا مرهوا 9 اهباهذ دنع (اهليصحم ىلعالو ) ةوقلامتأ |



1 
 سا

 آه وللا فاك ءدجدك ةددصلل دانسالا نمىمكللا زاحلا ىلعوا ليلا ليلك ةغلابملا ىلع فصولاب وادفاضالاب ( تان مونو)
0 

 .لاقيف ثنؤيو ركذ فورعههوه (لاملا زن باب م نم(سداسلاو) هب ريغي نا لقاعال ىغذشال تدك هلاس امو هريغو

 ((عباسلاو) تيبلاثالاو زبلا و ماعطلاك هن عتعام لك ةغللا ف عا 0 د ااو )حاب ص2أ ١اىفاك لاملا ىدو لاملاوه

 علا مدح ىر ىرحا هنال ريس 7 عجج (نينبلا ن .( بأ ا كلر عب عج 6ع امالا) اه رخاوذو تاي بالا نم

 | مج واولامضي (هتالوو اطل لا - نه ب رقتلاوةذمالتلا وىراوطاو نالغلاو براقالاو 0 بهاوملا يف أي هبارعاىف

 "ناو «6ركلا فانا عاونا مجتا) عيبا بلاو ساتان نايدلا «(ناذهو) ص اق مج هليفام نزو (هتاضتو) لاو

 .ناطاسلاىل ترقتثلاو نالغلاو لملاك هه[ 70 ؛ قع (نا اسنالا تاذ نع جراح وداع ريكي هنالزب ةبق اه ةكناكا
 رت ب77777

 || عابتالا ف بابسالا رخآ © عباسلا وف عباسلا بيسلانه فرعي هجالعو # ايندلا نابل عريضعل لاق ىع ١ : ال || عاتم ذذلتلاو لاما سداسلاو 98ه ظفملا مدعو ىضقتلا ةعرسىف # مئانمونو ؟تالعالاو لاوذلا عي تالق ال | و
 ١ ناذهو 3 قرط ىاب ةبلاغمو ةرئاكم 0 7 هيلاصقو #9 لاو عج ا ىفو م 1 4 8 3 3 : 2 : 7 0 ن٠ رادح 43 :ِ 1 6# هتالووناطلسلا نم برقتلاو ةذءالتلاو ىراوملاو نالغلاو براقالاو نينبلا نه و 30 9 1 7 لود( 2 دلت هز انكلا

 1 تاذنع ج راخ وهام را كلت انما عاونا حناوي عباسلا و سداسلا هي نابيسلا كصذم ىل وةفماستنا نم

 كريشي رز ىعبم لعفلاو

 عاسالاو لاملا قىا( هيف

 دوهيلا 0 نك ايف ىنعي

 كالذذ لب © ىراصالاو

 مهنج ايندلا نال رثك امهف

 روهدلاة سما رهنباف “© بالقنالاو لاوزلا عيرسس هي ةيراعدن هيلعددبو © ناسنالا

 دالبلاف اهلثم قل ىلىبلا دامعلا تاذءزانءاو داعو دادشناو روصقلا ةرصايقو

 اليلذداعاهراد تمدهوهسرفتاف هرادوالثم هسر ف ربكتولهناو اوكرو اوض» مهلك

 لب # ىراصنلاو دوولاهيف كيتي 98 لها رهاظ وهف هتاذنع جراخ ماب ربكتملاف

 برةنمىا لوهجم لف 6 لزعوا هعابتاوا هلام الدول منج ايد ا

 هريغو نيونتلاب » ف مهرقحأو قلل ل نك هددس تاماوا لاق ناطلتسملا هعاساوا هلام تالدول 2

 لمعتسن هلك ناقتالا ىف لاق رك ذام نه« لءفمسال قو رجدتا و رذقتا ىنءع توصومسا | ناطلسلاب رقنع6لنعوا

 هيف اهليصفتودغل نيثالثواهستابف ىكحمثسؤبلاو بركلاو هركتلاو ركذتلادنع || تاموا ) هتالو نع وا

 و علو هللا قاخ لذرأ هو ه« دوهيلا ه,كقبس» كداقتعاىف © فرشل 8« || لاوواناطلسن. (هدنس

 000 اذى تيا تابعا هذهو اسلغ«اللذ دوعتف <« ةظللف قراسلاءذخأي || قلسللا لذا ناك )
 نيونتلا(فأف ,هرقحاو
 ىدع تود مسا هريغلو

 لو ريخذلاو 0

 را ىعم لعق مس

 ةيعقلا فاك ميمعلا 4

 لكولهج ةياف هبرخافتلاف لاكن لابو ةرخ آلاف وهوددوجو ماودديلا سياهئاذىف

 ناو قبءاشا نا هيهاوىلا لب كيل /| 0 رومالاهذه ند 'ىشو الس يلف كيلا سيلام

 كربكلوزينا دي الف كلذ تف اذاف *ىج *ىلءردشال ولعدم 26 :اامو لازهلاذا

 تايسا ”ةثرلث ِِ 0 نود 3 طقف 00 ٍِ تانكاضلا تايقايلا ىلا هجوتو

 ها ]| 22 زاذعلا لع |٠ وطنا وه .عابضملاف لاق رمكلاب « دقللا 8 لوالا هي رخأ
 1 ىلع ءاوطناو حابصملاف لافرم # ل 7 # هنود (فرشل) هريغو

 (دقحو) هذخأي)لاملانمبستكم ترهذ20ىا «(فرشافأو) ةرفكلان ٠ هريغو (دوولاهبكقبس ريقدتلل

 لاما ىلاعتهلوقىف لمأت و لازبال ىذلا قابلاىلا هجوت نا لقاعلل خف رقفلاب زعلاثلذ عجريف (ةظحلىف قراسلا

 00 رلا تارا لاعألا يا تاطاصلا تابقاثلاو هايتدف ناسنالا اهبنيزتت دز ىاايندلاةويلاةتزنونبلاو
 ربك اهللاو هللاالا هلاالو هللدخاو هللاناه-وناضءرمايصو محا و 0 الصلاهب تارددفام اق جرش و داب لادا

 دنع هوعجرو نا هلم ايام نا ءاماوخو ايظا ابا وث نين 0 لاملا نو 0 ذع ري بع ىطلا مالكلاو

 اذا 0 ءاوطنالاوه آل يو لوالا( ا 1 (طقف)



 (هةونوا) لامكلافاصوا ىف( هلثم هنا هاربىا (ىر.ن«ىلعر كت ىذلاك ) حابصااىفاك ْت رمد باب ند هيلع دقحو

 تيسأل نكتسملا ريعكلا (هنرواف) هيلع بوضغملا كالذنم (هنمقيس يس هيلع بضعدق) نوكشلاب (نكلو) اهف ا

 ء ردا هتيهاركو (هضغب هبلقىف ع*رو) ناشد تااذل هلق هل ءح ىا «ادقح) فاكلاب روردملل زراملاو

 تايردصملا و ناو نانو راذلا فد> والذ ىلعىا (هلعضا وت ناهسفنإل هقفاو الف ىا «(هعواطتالف) هنمقباسلا

 تاحشب (ةفنالا ىلع) لمح (و هته نع ءاحاذا قادر ىلع لهضغب ىا( هلم وزن ةجاب دلا ىف ماكس اق سدالا نها دنع

 مدقتلا ىف ده:< نا ىلع زاضيا هلم ب( هيلعمداق*ا مدا( هوست ا هلو ة نمل فاك سالا ءافلاو نونلاب

 و( ىعمو اس> ( هيلع

 لكلا كامن نم: ىلا

 دلع لاف دسطا)

 ىلا )ه.ماق نمىا( وعد.
 ىلع ركتلاو قطا ل

 ةريرسلا نوك ليقو داقحا مهباوبعت بابنه ةغلىفو برضبابنم هيلعدقحو

 6 هلثم هناإإف هتريصب ىف # ىرب نم ىلع ر بكت ىذلاك 9 ءاضغبلا و ةوادعلا ىلعةيوطم

 بيس هيلع يضغدق نكلو هتوفوا 8 ندلاو حالصلاو ءلاك لاما فاص وا ىف

 هايا بضغلا ىا « هثرواف ف هذافنا ىلع ردّ ملو هلع بوضاللا نم © هنم قبس

 هدنع ناكناو # هلعضاوتنا هسفن هعواطتالف هضغب هبلقف م*روادقح 3#

 * ةفنالا ىلعو هتهجنم ءاحاذا قادر ىلع 9 ثاذ *# هلدحو 8 عضاوتلا قع
 «# و 8لطابلا ىلع لابقالا ىلعو ه# هععن لوبة ن٠ © دعابتلاو فاكتتسالا نيتحفب

 ركل رهئادعا ىلعدب نا ىلءوكلذ قدسنال هلا لع ناو سااجلا ىف #« هيلع مدع ديا ل5 و هلم

 ركل ممل ««وؤي هلهاج وهاع هلئشسالو هيلع ىجنا وهيلا رذتعيالو هلك ناو ةيعتلالا

 مدس سرسس)ا | ل ا ا ب
 ا 0 3 قيبدقو علا ىلإ نا لهاج نم مكف ملا متو مدنا لوبقنه عنتم ىتح *« قالا

 0 هءلعايغيو ادسح هراقاوةدلب لهانمدحاونم ذيفتسنا هفاكتسال لها ةلذرىف

 00و كا هيلع هلضفب هتقرعمعم دوسحلا ىلع ريكتلاو# ىلا © و
 ىامام#لازا نيذهبربكتلا | ير جالعو ٠» هقوف هنايع هنطاب ناكناو نيربكتما قالخاب هلماعيزاىلع هلمح

 مظعبالف دسملاو دقلا ١ م ريشا سناء يصسو قي سلبا ودق ىلا اما زاط نيل 0
 نا "ىينو) 0 ىلا وعدن اضيا وهو 6 ءايرلا 88 ثلاثااببسلا # و 8 بضغلاو دسملا ث«ىف

 تاجا ىلا ( ىلاعن هلااش 1 انانر وج ئدلالهاءايرهتوكل ماو اذه لبق 4 قيجرلاناىت ول ند
 كر # و 8 ةفرعم تناكوا # ةفرعم امهنيب سيلو هنم لضفا هنا اعينم سانلا نم

 ع 0 6 ١ 3 ريكشو 3 4 قا الوب عع نكلو 6 0 5-1 د نعل

 و فهلا م ىلع هثعاب نوكف 6 هنم ا هنا نبانلاب وةيذا ةفيخ 8©ةدافتسالا ىف هبل

 ل ع را ناكل 0 علطيال ثيدع ٠ ةيفنإهممالخ ولو رمادا ءايرلا هلع ربكتلا

 : عئابطلاو صاخخمالا فالتخاب فلتخم هلثفالاو ىزتكا اذه لعل « هيلع ريككال
 ءانهر) رظان لوعفمو : : 000 ا 0
 لمعلال نكل( هن لضفاهنا يشل "را ىلعوا هسفن ىلع ةفاحم اها رلاذألا كلذ ىلع ربكش نا زوحيذا

 لد ذئني ربكلا سياف (دسحالو لود ودف ر««زقباساا ىف (امهنب سياو) هلع "ا راهظال ءلا كلذ ةيضعن

 ىلعىا ( هيلع ربت و) رظانملاكالذهلاق ىذلا (قاطال وبق ن٠ عنتع نكلو) لاقاو ءايرال لب نيقباسلا نيبيسلا كنيذ

 مدعأ( هيلع نيكس ال ناكل ) ةرطانملالاح ( سفن هعم الخواو) عانتءالا ةلع ) ٠لصنا هنأ سانلا ل وش ناةفيخ )هلوبق

 رفقا رينا ناب علال ل صم يح فص و هيسفن ىلا عجرينا وه ةثالثلا هذه جالع لوقاذئئي> هارب نم دو>+و

 هللا ما اذاو )1 و

 ركب لا ىلاعت

 امال مهلع اهمعناىتلا همعن

 ىلاعت هللاءاكثنا ءايرلاو ديالو دقملاو ةوادعلا هضم لوز نأ جرا اذه دقتعا اذافىلاعت هللا ند رضااوعفنلاو



 نع ادرفنم (هسىف ساب نك ) هلدفرو < ذملا ءايرلاريغوهدو ب , دل| باي ا ل | را ركل ل6 ثعالإ نكد

 ١ (ليالاق هلو و ساذلا نيب دعا و لج نداق نسا و زر اعص سالا نيعب هيلا ور النا« اللا دنع سس

 || ىويثدلا لعفلا تان مهلءاسم هنال هيك 0< ح © س

 َ اهيزنت ةهاركلاوه اذه ركح

 | || نكل راغصتسالا رظن هللا اورظن الثا # سانلادنع س
 طقس هلع نيانلا كرددا نهال ءااعال يس وعون ىرزب ىبزني نا 1 ىعا | ولاق |

 دأب الام زسانلا

 واهل سانلا ةيؤرددع دنع ىا

 ةهاركلا ءايرلااذه كحو

 دا هركاذ اهلرد

 هداز هحاوخ

 --1 عبارلا ثحملا --

 ةعدذىو ( ةمالعفف )
 متاَقلا (ربكلا) تامالع

 (ربكلا و ) دعبطب ناسنالاب

 4 مزعارت ه٠ايق فلكتملاىا

 نا باطخاحلاصلا اهبا

 هافلت نوكيدق ( ركلا

 هاك ل رالو
 هنظب ذأ فو نظي ىتح
 لوعفملاو لعافاا ريعضو

 صُاصخ نهوهودحاول

 27 هلال تولعلا لاا
 هعاونا قءا اذهو (هنم

 هلديتتلا ديزعالا كردال

 قدح ناب نسدساإاتو
 مج قالخا ( نيربكتملا

 نكسيو هيلوامضب قلخ
 ةكلملاوهو افيفخحت اهناث

 هيبعلا هكردلل حو

 هلواححنإ (ض رعب ىتحإل
 «(كالاس لك )هئلاثرسسكو

 هسفن ل ىلاعت هللا قب رط ىف
 قالخالا ىلع ىا (اءلع

 مضب (نيبش) ةزوك ذلا
 هالا 51 والا ةيتحصلا

 ىلوالا محفإوا لصف. ىا

 ىلدفس ىا 0 دملانوكساو

 انه دارااو ةعداخلا رورغلا ن٠ لوو ةهعملا محفب «رورغلا هرغن الأف 590 ثيبللا]

 و«/ايندلا بابساي ةآارملا ربكتلا ىلع ثعابلا نوكيدقو إل | |

 دآيالام هالب ىف سا ابنك © أ

 لعجولو ١

9 

 اناء ثيح) راهنلا ف(

 ىَزريغب ىبز نم اولاقو مكءاكا اوعسوو مك هاعا اوهةعةفيتحواا لاق اذلو «:يعاىف ا

 ناك ةعجلا ونيديعلا ف ةهسلبدر هلّداك ثبيدح حرش ىف ىواناالاق* هوبدأف هعون

 0 اماه ةدايع تم ناكح اذ_هو ىلا زغلا لاق 5 +اضبا دوفوال ل ا

 اوبغربمل مهيعأ ن 5 طقسواو ,هبولق ةلا_عسإو حاس 2 0 تانلا هوعدل ا

 ماوعلا نيعاناف م عاعادب ردزت العا هلاودحا نداحم م. ءارهظننا لع لع بح ناكو هعابتا ىف

 دعها 0 مامالل نسل هنأ ىعفارلا , ما هده ذدحاو ار 0006 هال أ كد

 نم دعبال اذه لثمن الوقا * ىهتن أ ىدنريو مو سابالاو ةعهلا نحقق 0 ا

 هللاىلص هل هصوصخ لياد مشن ملام هلعفف هب ىدتّش ةوساهنالدالاذا صاو طنا |

 0 200 0 مهشلاو ل ىراجهب للعامناو [-وديلع |

 فكتتسي و #9 9 ًاتيلف قالطالا ىلع نس قالطالا نه كال رك ذافءاسأ 0 ةترو

 مه رظن نه هوطقس 2 «# سانلا نيب لي هنيب ىلا 2 قوسلا نءديهحناوح لج ند

 # سانلاها ريال ثيح وه راهنلا ىف « واه هي ؤرلا مدع ك الا نال © ليللا ف هلمح ولع |

 دنع لمعي هناف هدد تسكلا اذكو ءابرغلا دنعوا 0 هموع

 ايرلا نه هلثم نا اًذيا انها قبس اهف ريشادق هنا 1 ةولجلا ىف عنتمو ةواكلا

  عومجملا نوكي نا نكعو لصاحلا ليصحتوا دراوتلا مزلاضيا ا
 اهمدحا ناوكيوا ةصقان ةلعو ةلع ءز> دحاو نك هجو ىلع ةلقتسم ةلع

 هفرعاف ركعال ةلع رخآلاو رخآآلل ةلع |

 ه4[ عبارلا ثلا بس
 «ربكلا نارعا ف فاكتلابام ىتاثلاو هسفنام لوالا# ربكتلا و ربكلا تامالعف#
 هنأ لاملاو م 'ىرب هناوه كقتعل «« ناب ىتح هيحاص ىلع ىك دقو 0 ةوقل

 || ةرخآ ©« كلاس لك ضرعب 2 نت ريكتملا قالخا ناي نه دالق د فصتم

 هرغيالف بيطلا نم ثيبحلا زيف 8 ةروكذملا قالخالا ىلعىا © اهيلع هسفن ف

 محفلاب لبق هرورغلا

 فارشالا دالوا٠ ند ةنوكل هرعص ع ن٠ كالذ ىلع الو ا مايقلا بك دقو لق

 0 بك دقو نيدلا ىف هفلاح ن ه فنا مغرل بد دقو رب "ا

 | ىونام ءمهأ لكلو اخ تلابلاعالاو | ري" تل ”ىث سبا ونيدلا حدن ىف نواعم

 (الو

١ 

 1 | ىوهلالبقو را مكن رغبالو ىلاعت هللالاق اك ناط.شلا

 ْ ]ا همودق دنع هي هل إلا اقدم ناو# نيربكملا قالخا نم ىا «اهنفإ ايندلاوا
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/ 
١ 

١ 
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 هت "0/1

 نيبو 99: هف زوانم لوالا نا ىئحال توشلا داعارم ترلملا قا[
 اوداتعاام عنشاو ,هروض> دنع مايق مهنالعو مهءادخ ناذ خنلظْلا ةداموهاك © هدب

 مهدل هتلزنم ولعاو ,هلع هفرثل اراهظاو « هسفنل .ايذعن و ادارع مهنوك

 ىلا رظنياف رانلالها نم لجرىلا رظن. نادارانم هنع ىلاعت هللاىذرىلع نعو *

 نكيمل سنا لاقدقو مايقموق هدءنيبو دعاقلجر

 اماو كلذل هتها ركنم نولعإام هلاومونمل هوأراذا اوناكو مالسلاو ةالصلا هيلع
 هقالطا ىلع موهذع سلف هعنور ةس را اراهظاو ءلا فعل ىظعت كلذ بحاول

 ىنيعلا نع لقنإك

 ىئيادملا ن ىلعددي نيد فقق هدد#»# راثم لصايىللا دئاسل م رصعلا ىلصي ناطقلا

 نب ىح ىرأ تنك لاق هنا ىديعسلا قاصتا نع ىراتكأ| حراش

 هنوائس مهريغو نيعم نا ىو لينح نب دجاو ىلع نب ورمو ىوتراشلاو

 مهنمدحأ الل وقنالو برغملا ةالسص ”ىحينا ىلا مهلجرا ىلع مايق مهو ثيدالانع

 ةئامو نيعست و نامت ةندقوتو ةئامو نيرشع ةاسدلو هل ذه نوساحجالو سلحل |

 ريغلا عشا ىلع ملاعلاباشلا مدقت ةص الان اكىواتفلا ىفام سنجلا اذه ىلا برقيو

 هيلعدريالو هنع باغناو هناكم ساجالو هذاتسا لبق مالكلا متتيالذيلتاو ملاعلا
 ضعب نا اضيا ىواتفلا ضعب ىف اع لكشي نكل +هيشمىف هلع مدقتالو همالك

 باحاف ثالذ نع لئسفناوعءالا مودق دنع موةيوءالملا مودقدنع موقبال يااشملا

 تان يارا 4 نود مايقلا كرت نم نوذاتيف كلذ ىلع ةلوبحم مهتعيبط نأ

 نوكي و ىضر/ لبا# هسفن نم ةها رك نادجوالب 8 اهّيلع نوعو ةيصعلاب ىضر"

 ديةلافذيسفنلا ةهاركلادض بحلا نا يال مايقلا بح «بحلا اذهل ارورسم

 نوكرولوبهبلب 8ىبانطالا رب ركتلاك عض وتلاوا ديك أنلا لبق نم لبايزارجأ سل

 كلذ كرتولف هرما ىف نيعيو هتجاح هلج ال ىضتةبو ةبح هيلع ديزي ىتح © هيلا

 هسفنىف#«روك ذملا بعل «ةباسا مدعو ةهارك دجو ناف * ىداعيو هيلع بضغي

 رودصت فيك نكل هتردقت# هلوخد مدعل راض ريغ## ىعبط لي. بالا #ثاذف

 ىرور ضو قباس بملا لاش ناالا نادض اههو ةهاركلا هذهعم بملأ اذه مج

 « نارضيال 8 ةئاطيش * ةسوسووا # مهناف ىرايتخاو ق>ال ةهاركلاو

 ررضلاو©ءايرلا ىف انركذإك 8هةردقلا تحن امهلوخد مدعل ةسوسولاو ليملاىا

 بحا ن٠ ميسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوق هيلا ريشب امك ةهاركلا مدع عم ةبحلا

 هحرش ىف ىوانملالاق *«راناا نه هدعق» أوب:ءلف افوفص امايق لاجرلا هل لثع نا

 وهو هسأر ىلع ماَس نابوا افوفص:امايق.هل نوءوقن ىنب, باصتاالا لوثلا
 هلبجو كالذ بحا نه لاق هن اك ربما ىنعم سا ىرسشت#م زلا لاق لاق. مث سااج
 لهجو ربكتو بععاذو لامكلا داقتعاو هسفن ءرملا ماظعت نه "ىثان ثاذو رانلا

 بحانإاديعولاو كلذ بجي 1 ادعسنال كديسىلا اوهوت ربخ هضقانبالو روغو

 هل

 دونملاك ( هيدينيوا )
 اهظعت ) وللا ىدب نيب
 مضب (نادجوالب هسفنل

 دضدجو ردصم واولا
 هسفن ند ةهارك ب دقف

 لوبةب لب بحلا اذهل
 هللا )ليم ىا (نوكرو
 مادقو ةهارك دجو ناف

 ىف بلا كاذل (ةباجا
 ( كلذف)دجوب قلعتم ( هد

 ريغ (ىعبط ليمرت بحلا

 تحت هلوخد مدعل راض

 نه (ةسوسووا)هنردق

 لاي تارت ناطشلا
 (رضيال) ناس كلذ

 ىفو امي“ دحاو لكىا
 ناىلع نأ دنا ةزهدت

 انرك ذاك ) واولا ىنعم وا

 عم كالذةبحو (ءايرلا ىف

 ديدش اهلا ةهاركلامدع



 ىك «اهنموز راغلا ند هدم ل 00 اما.ق لاحرلاهللثعنا بدا نو ضب هيلع ىلا< هللا ىلك هللال ومر لاق

 ةدايز ( هفلخ ىثع ) هنرمضحل اهيظعتو هداوسل اريثكت (هريغ هعءوالا) املاح ىف (ىثمالنا) ربكتلا تامالعنم
 م«ازومرملا هجامنباو دجاو ىليدلا هيأ "07م 5- جرخاو هدم ا ةفداّررموا ةل>ادتملاح ةلخلاو مظعتلا ىف

 نع (جدح ايدل هلوقب
 ىلاعتهللا ىذر ةماما ىبا
 ىلاعت هللاىلص هنا هنع
 ىثدع جرخ هو هيلع

 ةدحوملا محن ) عيقبلا ىلا
 نوكتسو فاقلا رثسكو

 ةندملال ها ةربتم ديلا
 نوقع (هاعصا هعبتقزل

 فق وف) هتبككل امانتءا دعم

 مها و
 اعضاوت ( مهفلخ ىثمو

 ريغل ءانبلاب (لئسف) هنه

 لئاسلا نييعت مدعل لعافلا

 هايعإ ض غ قاعت مدعلوا

 روك دملا ( تاذوع )

 0 مهم دقت ند

 ( قفخ تعع“ ىلا لاقف)ب

 ءافلا نوكسو نمعملا متنإ

 مكلاعن ل تود
 افو> تفخ ىا (تقفشاف

 عينا لالجالاب ابودم

 (ربكلا نم ئش ىسفن ىف

 اذه نم لعفىنارو يشع

 كلا نمدحال نماآل هلا

 ىف اك ةيولغلا هتاغناو
 هداز هجاوملن ةيئاملا

 قالخانم ىا (اهنهوزل
 روزبال نا ) نيربكتلا
 ناك نا والاعف رت 6 هريغ

 ريغا (هنرايززنم لص

 اوهدقت نا

 هيف هب ى دن :(عضاوت لا مياعت ن٠ ٠ هل ون ريذخا كلذ نيب و(هريغلوا)روزملا وا رئاذزلا ثااذل ىا ( هل ريخ

 مايقلل هيف ضرعنالو هلسانلامايقب< نا فاكملا رجز ثيدملا ىنعم ىوونلا لاق

 مولالف اوموسملوا هلاوماقف هلام رط+ ولف هلماقيلاة بم هنعىهتماو هريغبالوىهني

 مايقلابدن هيفانبالو مايقااكلرتل هنجاصحالا مديالفالوا اوماق مئادبحا ناو هيلع

 ءافتك الا ىف ءايحالاىف ىلازغلا رثا ىتقا فنصملامث«ىهتنا مه ردك لاك 5

 همادق ىثملا مدعو سلجلاىف مدقتلاك ربكتلاو عفزتلانع *ىنبام لكفالاو مايقلاب
 اكره هروصخق ةبادآلاب ملكتلا وهدنع توصلا عفر مدعو هلبق ملكتلامدعو

 جراخىف « ىنثمبالنا اهنم و لعادل وةلالدلاوا ةسياقللاماءافتك الافرك ذاع قمم

 مادخل اكريغلاو بك اروهوا «#هفلخ ىثميهريغ هعموالا#9 هتيدم قاوساىف امتسهتنب

 نبا «خ» دجلا «دحول ىليدلا «مئدإ# هفارطا رئاسو همادت نومي نالغلاو
 هت نم © جرخ سو هيلع ىلاعتدللا ىلص هنا هنعىملاعت هللا ىضرةءاما ىبا نعول هجام

 ه6 فقوف هباصصاوو مالسلا هيلع 4 هعبتف ل هنب دما ةربقم ءابلا حقب هك عيقبلا ىلا ىثم لي

 نع مال_ىلا هيلع هزم لئسف مهفلخ ىثمو اومدقت نا مه سما وولف مالسل' هلع

 ىسفن ىف عش ناإ# ترذح 6 تقفشافإ» اهتاوصا # ركلاعن قفخ تععنىنا لاقف كلذ

 مسولو ديعب هلريكلا ضورءفالاو مالا ميلعتل وهامتأ اذهلعل «« ربكلا نم *ىث

 , لولا لاقام هبفعضيف مدقتلا اذهىلا ةجاحالب ةعفددجارخا هلنكمالة تغب هضو رع

 كادردلا ىبانعو * ةيولغما هتاغناو ربكلا نم دحال نماالهنا اذهنم نم عفى وللا

 هللاىذر فوعنبنج رلادبعناكو هفلخ ىثمام ىلاعتهللانمادعب دادزب دبعلا لازال

 ثيداانا كشال مث ةرهاظ ةروص ىف مهنع زيعرال ناكذا هديبعنم ا د لاقت

 نف بلقلاىلع رادكلذ لعل هزاري_ا مزايربكال بيسهفلخ ريغلاىثمنا ىلعلد
 الناإ» نيربكتملا قالخانم :«اهنمو# هزارتحا مزايال ربك ةّئاش هع رطاختال

 ههلريخ 9 ريغال © هترايزنم ل_صخم ناكناو# هلاثما وت ام“ «هريغ روزي
 ةيسفنلا تالامكلا باذتاو مولعلاراونا ةضافتسانم «هريغلوا#9 روزالاوا رئازا

 فلاودناعم ن وكينا ىضّردق نيكدملا اذهو ةيذسلا ريسلاو ةذيجلا_تاكللانم

 # عضا وتلا ميلعت نه هوي ةيناطيشلاهئال ويم ىرجاوها وه ىهلت هسفن ةعفنم ىلع م

 عضاوتلار ان مهن ودنم ىلعر رابلا ةرايزل ضف ىلع هدبأل 0

 لاقف ةداسوهاقلاف بعك نب ىنا اموب رازهنع هللا ىذ ررعنا باست> الا ىفاك هيف رهظا

 ىنا نينمؤملا ريمااي ىناتال لاقف ىبلقىف ةدقعىنع محفنل كنئج

 هلةداسوءاقلافوسمخا هيلع ل خد نةلوش

 ( هللا رفغ)

 ريح

 امتاواذها سضحا مره

 امو ءاح هنعىلاعتهللا ىطررعناىورو 1 نعم ىف نهو ءارمالا ةرايزمذ نم مدقنام فلاح الف هللا ىف ةرايزلا دارااو

 نينم ؤملا ريمااي ىنانال لاف ىبلق ىفةدقع ىنع حفنأ ثنئجامتا وا ذها رمضحا لهضءهللا ىذض ر رعلاقفةداس وهاقلاف بعكن با ىناىلا



 ساحي نالبق اهيجامهلهللا رفغهلةداسوهاقلاف سم خا هيلع لخد نملاق سس وهيلعىلاعت هللا ىلص هللالوسر تعف» ىبلا :

 «هئ» برقلاب هريغ سولجنم فكنتسبنا ) نيربكتملا قالخانمىا (اهنهو) باستحالا باصتيف همامتوابلع ١

 اهنم وإ) هلفينم !نيكت 6هيدي نيب ريغلا تكلذىا (ساجناالا ) 45179 28- ىضربالو س والا ةفصىف ةلواسم

 يذتح ىا ( ىنوت نا

 (نيلواعملاو ىض رااة سلا

 ىا © ىثاحيو ) ةفئا

 دقوا 06 مهنع) هزئشإ

 هللا لص هللال وسر لاق

 باب<تاوامهل ريمللا لوصح ناباضنا هيقفاملع سلحنا لبقاعيج- امهاهللا رفغ

 ه6 هنم بر قلاب هربغ س ولج نم فكتتسي نا اهنمو# هتلكسم وزعلا لحال هسفن مودقلا

 ه6 ساجي ناالا هج سئاسملانم هداقتءافريغلاو هعم ةلزنملا ىواست ماهيا نم ارارذ

 قود نا ا-هنمو## سولاطا كلذى هاض رؤذ إلك هئما دعب 8 هب دن نيب #9 ريغلا كالذ

 لقنفالا وريكلا ىعادل نوكيام اذه لعل ه6 مهنع ىئثاكدو نلولعمللاو. ىطرملا ةيلاخت

 ماقالاد>ا بن<# سلجاف 0 هءاكصاهدنعو هللا ل وسر ىلع رشقتدق ىردج

 ونا نا ناؤوعل و هيلع

 لقو 1518 نم ملاي
 ىلعدعب امهنع ىلاعت هللاىطر رعنبا ناكوهينك مال_سلادءاع هسلجاف هبنج نم

 لواتشال «نطاضالزا اهنموظ قجملاو رالاو مودل ىا 0
 داكو بتكي ناكوفيض ةليل هانا زيزعلادبع نيرعناىور « ه:بىف الغشمدب »

 داراففيضلا ماددسا مركلا نم سيللاقف هحالصا فيضلا دارافئئطي جارسلا

 تنا تقفرضلا لاقفاتنز حابصملا الف هسفن ماقف اهماندمون لوالاق مالغلا هبنينا

 1 فاو( د اهوق نم
 نكيرلةيقرلا هذهو هلدلاق

 كاملا او دكمنا هل دضع 0 : ٍ ١ ١
 داك ا هللا دنع ناكنم سا_اريخو رعاناو تعجرو رعاناو تيهذلاقف نينمؤملا ريمااي

 ا طافش نا 2

 ب يورو | لع لات الص ناكو رف هسفنب دنيا دعاتم محتال اهنموإ اهضاوش
 مكن 2 1 3 املك . شخ لإ 2 ا هيح ه كللاد 5 ]ع لاق تانفنملاوذه لعفش و

 اب رمل وورد ررإ ]1010 201 نم ل حدا نم هيد امد و. تايفالا هلق لقت:
 فصخ وهن ون طيح ماع ىلا هذ هللا ىل د ناك عماجلا ثيدجقو هلايع ىلا ”ىش ند

 لامللا تضصو رانج بكار اضلا دفا مهو ف لاجرلا لمعيام لمعيو هلعذ

 ىوانملالاق * يم سياف ىاسنع تبغرن٠ لوعبو فوصلا سلي و صرقلا عقريو

 مونلاو هلريعشلاءاذغف سودرفلا باط نمهنالوقا قي مالسلا هيلع ىميعلاقو راخلا

 اهنم وإلي كلذ ىف ةءاندالهناو هسفن لجرلاةهدخ بدن هيفو ريثك ب الكلا عم لبازملا ىلع

 6# هج رخامف يتوديلع ىلاعت هللا ىلص لاقدقو بايداا نم نودلا سيل نعفكتةسينا

 بابثلا ةقولخو ةئيهلا ةئاثر ءابلا محفب 6 ةذاذبلا ةءامأىبانع» دوادوا هدو

 هتدب ق كلذ لعفن رشدلا دمس

 002 و ةماب هب رومالا

 كد هلدذ

 ةوسا هللالوسر ىف مكل
 بهاوملا ىف 51

 هعاتملمح النا اهنمو)

 : اريكتو امفرت (هنب ىلا

 000 ىل ُ ورث ةهازكا نادح والد ةسيفنلا ىلع ةردقلا عم ه6 ناعالا نم هم باشاا نه نودلا لو 0 اك هللا لص نك

 0 0 3 هيلع ةردلا هم قولا ىلا ج رخ باط1خانب رمتيأربهون ديزنعو باقلاىف
 تام الع نم هلعف مدع ىت ءاليخ بايثلا ةدوج مالسلا هيلع ىسيعلاقو مدا نم اهضعبةعقر ةرشع عبرا هقزاؤا

 تكيس نااوذ وزربكلا
 هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق هلحالىذلا هنع ىلاعت هللا ىذر ىبرقلا سي وا ناكو بلقلا

 9 ندا ل 0ك ٍ 3 1 ١
 ن سم لن لبازملا نم قرا مطق عمجم وه ناكو نميلا لبق نم ندحرلا سمن دجال ىلا مو

 عقرملا ب وثلاك( تايثلا ا سس سس

 (ةماماىبانع)(د) هلوقب هلزومرألا دوادوبا ( هج رخاهف عسوهيلع ىلاعت هللا ىلص لاقدقو) اهكاعتو اعفر نثمللاو

 ةئيهلا ةثاثر نينمعملا فيفصو ةدحوملا متي (ةذاذبلا) ةماما ىبا نع هلّقن مالسلا هيلع هنا ,هوبهنال ةءاما ىباثيدح نهىلو الا
 ةيشايلاىفاك ناعيالا نم شانرثا بلقلاىف ةهارك نادجوالب ةسيفنلا ىلع ةردقلاعم ةذاذبلا رايتخا ىنعي (ناعالانه)



 قالخا نهىا(اهنمو] هنم سيافالا و رقفالا راهظا ولاملاب محال رطل نع سفنال هءافكو ادهزواعضاوتههدصقنا اذهو

 نءال4و) ةانغل (ىئغلا ةوعد نءال) 5 ا هامداذا ( ريقفا|ةوعد نع )فن أي ىا (فك:ةسنا)ن ربكتملا

 هفرمشا(فيرسشلا]ةوعد
 نع فك:ةسبنا اهنمو)

 « 1 ال ةحا ءانعم

 نوكتسو ةّزههلا مهفإ
 عجج ءارلا رتكو فاقلا

 عجج (ءاقفرلاو) بيرق
 نم نيقفارملا ىا قفر

 تاتمسالا لوا :لارغو لها

 ىفاك رضحوا رفسقى

 ةفص(قولاىف)ةردقلا

 هفن رعتلهنملاح وا ءاقذ رال

 ىا(اصوصخال ةيسنملاب
 ابن عوض معا
 اهنوكل(ةسيسلل اءاشالا
 هدا انه الامس الا

 مادخالاراغدطو مادحلاالا
 برعم. (نوباصلاك )

 ددحلاو ) فورعم

 نوكسف رسكب( شر كلاو

 6121و ترفل ناو
 ديدشتو ةلاكلا رسمك

 رب2قرو ادودمت نونلا

 لاقيو(ةرونلاو) ةيغانلا
 اعطخللاو ) يملا اهل
 0ك مضب ( طشملاو

 هيلع لقث نا اهنهو)

 افلح © نازفألا دعت
 هماما ( ىثملا ىف )

 ىلعا ل ف6سولجلاو)
 (ىثم نا ث. ) هلحم نم

 ل لاو ءدقتلا فرط
 مدقتلا تالَذ !اسياللم ىا

 نمؤملا بح هللا نأ عماجلا ثيداحان هو اهسلبو ضعاىلا اهضعب ميو اهلسغيو

 ىلابنال ىذلا اهب بستكي ةعانص هلئذلا فررحلا اعضاوتةنزلا كراثىا لذبتملا

 ,امككلا مهنمو ءاسالا تأدكلذ نال دهق هلفاو س ابالا ىداوا ةرخافلا نموها سدلام

 مهبايش نوفظذ نءذلا ىلا زغلا لاق +كم رسال و كم دن ام باتا نه سيلا مهضمب لاق

 راهنلا لوطاهسفن نيز ىتلا سورعلا نيبو مهاب قرفال ةعيفرلا بادثلا نوبلطيو
 تفتلي ثيم هيوث ءاروماو اوص هيدايع نيو فت ناسئثالا ةدادعنبب قرفالو

 ىطقي ءاسك

 وهو ةروعلا ريسلو درللاو را عفدبام

 نوكببنا ةالعاو نالعنو ةوساقو ص هطسواو هو َك

 ّح حوسملا سبام السلا امهيلع انركز زنب ىح<ناىورو *ليوارسو ليدن» هعم

 لاعت هللاج واف لعفف فوص نم ةج محمدا ناكم سدلا هما تلاقف هدلج تيقن

 نوثدوق ت0 اًضنا لاقو ناك كدا اهعزنو ىف امدلا ىلع من ىبحناي هيلا

 هب اذ نيت دب دج نيلعذ ىذتحاو مهارد ةرشع مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر

 لوا ىلا انم# جرخ مث ىنتةعنا ةيشخ ىبرل تعضاوت لاقو ادجاس رف امه:سح

 هسيلق مهارد ةثالث ابوث هنع ىلاعت هللا ىذ رىلع ىريشاو امهايا ءاطعاف هيقل نيكس

 ا ئواملاق همامتو هغاير 0 اذه ىذلا هللدلا لاقو غسر نه هيك مطقو ةفيلخوهو

 نعال هتفايضىلا يضحي ناو ه«ريقنلا ةوعد# ةباحا «# نع فكةسينا اهنمو#

 ءاينغالا نم

 1 مهو واقربج وذكر مههاعط ىف اضياونب رباص ءارقفلا ءادام نب رك اشاوناكناو

 انا"او راماالاو 0 ىلا اورظنا ممسو هيلع ىلاعت هللاىلص لاق سفنلا ةلوص

 هللا ل وسر ىتاصوا رذىبانعو +ىلاعت هللا مع اودادزتنا ردحاهناف مكفوف وه نم

 ا مالسلا هيلع ىهندقو مهنمونداو نيك اسملا بحانا 0 ىلاعت هللا ىلص

 ةعسلا لها ىلع لوخدلا كايا رعنعو# ءاينغالا ةطلاخ نع اهنعىلاعت هللاىذر

 فارنثا هءبتب له [-وديلع ىلاعتهللاىبص ىبنلا نع نايفس ىبانه لقره لأسنيحو

 ىراخاا نعو لسرلا عابنا م لقره لاق مه ٌؤافعض لب لاقف مه ٌؤافعضوا نانلا

 نيكسملا نعي اذه دحملاىف نيكسملاو ىنغلا هءممنيح مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هلا

 لضفا ءارقفلا ناكدقو اه وعد بي ثيح « في رمشلاو ىننلا ةوعد

 ةجاح ءاضقنع فكنا اهنمو 9 ىنغلا ىنعي اذهلثمنه ضرالا ”ىلءنم ريخ

 ةسيساناءايشالا ءائاص وصخ قوسلا ىف قه دالوالاو لهالانم «ءاقفرلاو ءابرقالا

 هيلع لقشنا اهنمو طثشملاو ىكطصملاو ةرونلاو ءانلاوشركلاو ديكلاونوءاصلاك

 سلجو ا ىثمنا ةهنملاحوا مدق:فرظ :# ثيحي سولطلا و ىثملاىفنارقالامدقت

 ةيئيطاهذهبمدقتلا كلذ اسبالمىا  هنالصتم هتح ساحو هفلخ ىثع رهدحاب
 ا

 (6ناف) (ساجوا)ة.ثاحلا ىفاك الفا رهاظهنم نوداصاخمل ا امهنين وكي ناب ةسب الملا مدعدنعاماو يللا هذهب

 00 ىضذ رالف س ا و ىثملا ىف (هبالصتمإ قاشالا ليبسىلع 6 هتحن سلو هفلخ ىثع مهدحاب ) ابحاصم



 ىلا ناكملا كلذنع «(بهذ.نا امافإل تقولا ركب هذ عقوىئنعي سولملا و ىثملافنارقالا مدقنىا (كلذ قفثانافإل

 ىثملاىف هنعدعب ) هناالا بهذبالو قراشال (وا) ركذ ايف ( سلحجنالو ىثمالف ) هنع (قراشبو) رخآ ناكم
 (دحا لك عينك صاخمتا امهنيب نوكي ثيح) عفرلاو ضفملاا اهيلعىنتءةبست امهنب افرع دعيال ىتح «سولجلاو

 هجولا اذهب (رهظيل) اماق (هنهنوداإ) نارقالان ٠ هيلعمدش نم نيبو هنيبنيلضافلا كئلوا ىا (مهنا) سانلا نه

 كاذب (الصتم ناكوا ذا )ل ضاوفلاهذه هيفلحاىذلا هل نع ه4 5١ ز- لزنالاو (مضاوتلا راتخا هنا) ريخالا

 قراشبو بهذ نا اماف 8 سولملاو ىثملا ف مدقتلا © كلذ قفا ناف

 «امهناب ن وكي ثيحح سولطاو ىثملافهنع دعم وا قف الصا همم سلجيال و ىثمي الف

 «« هنمن ودا 98 صاخخالا ىا © ,هنادحا لك ءد نف صاد ب هتارقا نيب و تالذ نيب ىا

 «هنع ارخؤم الصتءناك واذا عضاوتلا راتخا هناؤ# سانلا نيب © رهظياؤه ريكتملانم

 نوءه وذا نب ربكملا سوفن ىلع فخ تالذو © هنمن ودا هنانظلو» سولملا و ىثملا ف

 اضياعضاوتلا راهظاب ربكو ربكدق نوكيف لضفتلاو رايتخالاب ,هناكم اوكرتمهنا

 هتيلعاسانلا نظيالثاو# هبحاص نه نارقالا ةرظانم دنعقملا لوبق مدع اهنمو#

 ف هنوك لعبدلا عم ءاطخ# فاّرعالا مدعو © مهرظننم طقسيو هيلع ناهيو

 ىلوالا قملاىلا هداشراو هءالعاىلع هبحاصل «هل ركشلاو مدع كوه أطخىف

 ءاغصالا مدعلاما 88 لوبقلا كلذ مدعو ركشلا وه كاذ دنع هلا“ قثاللانا عم

 هنانتعا مدعل همالكل ىغصيال ىنعي «هلاراغصتساو اراقتحا همالك ىف لماتلاو

 مدعو ركشلامدع هلوقنا ىنالهلمأتمدع اذكوريغص و ريقح هداقتعا ىف هنال همالكب
 أك انه لبق مهفاف هم#ث مدع بناج ىضتشاذههلوقو هبحاص مالك مهف ىضتش فا رعالا

 قالنأ رقلا عم ةرفكلا ل_فاكو مهبدباىف قا ناكناو م,هذيم الت عمن وسردملا هلعف
 ةماصم زوي ذا نو ذاتسالا فاّرعامدعناوةرظانع اسياامهو ةراظانملاىف مالكلا
 لضفءذاتسا قحىفذرلتا داقتعا لاوزمدعو ماهفالا رابتخاو ناهذالا ذيصشتك

 ةرصنو لطا_لا ىلع ارارصصا ىا # ةرباكمو ادا:عوا## ضعب نع لقناك هلعتب

 طق ”اللاىف ناك نا 98 تاروكذملا «# هذهلكف 9 ه معلا عم هلذيوقتو لطابلل

 ةيودانه تاذريغو سانلانع عمطلا عطقلا نه رك ذاع حلاعيفريك هيف سيلو © ءابرف

 نا ىغزذيف « ركق © اعيج # ةولللاىفو  ”اللافىا # هيف ناك ناو © ءايرلا
 فانصاو ةيئابرلا مولعلا عاونا مهواقىف رهظي ىت> داكتتملاو عضاوتلا ماودي

 راملا عاونا هيفىملاعت هللا رهظا مادقالا تحن هعضاوتل بازيلاك ةيناصسسلا فراعملا

 ليج ةعيبطلا ميركىتامللا نيل ةنوؤاا في فخ مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ناكو ماعطلاو

 ةوعدلا بيو ةزانملا عيشي و ضي رأا دوه عيطل دي دع ملو عبش نم طفاش ملاح ر

 7 اس ل حتا سس اا ا ا م مم أ

 ايشم (هنعارخ وم )نيرقلا

 ءانبلاب (نظل) العم وا
 © هنم نودا ) لوعفلل
 كئاواب لصف كاذ عفدلف
 قالخانم ىا (اهنمو)

 لوبق مدع ) نيربكتملا
 قحلادهنا هلع عم (ق حا

 «نارقالا ةرظانم دنع)

 (هبحاص نمل لئاسملا ف
 ناني الغل ل و5 مدع قات
 ناك ناو هضم اعاهنا سانلا

 فاريعالا مدعو )ب اقحم

 هدنع ناكناو (ُهناطْح

 مدع (و) هسفن ىف كلذع

 هللا ةيادهب ( هلركشلا )

 تابوصلا ىلا ءاطخلا نه

 ليصفتة زم اركب (اما)

 مدعل ) لوبقلا مدعل ىعادال

 نحت ليملاىا (ءاغصالا
 قب لماتلاو ) عامتسالا
 اراغصتساواراقتحا همالك

 هلعفاك امهلجال ىا (هل

 مهذيمالت عم نوسردملا

 مهيدباىف قملا ناكناو
 نارقلا عمة رفكلا لعفاكو

 مهلمأتلبقد رلاب ارفاجاف مهناف
 اوبذكلب ىلاعتهللالاق هيف

 دحاو لكىا (هذهلكف ةرباكم و)رمالا روهظعم (ادانعوا) (ىن مح ةشيرب) هلب 1 مهنأيال و هللعب اواطيح ملاع

 مهدنع مدقتلا بلط ىفةلىعادلانال (ءايرفطقف) نب رظانلانيع نؤالمب هنال سانلا رابك ىفىا ( 'الملاىف ناكنا) اممم

 ةنكسملاو عضاوتلا موادينا نءؤا/ ىف يفهءفدو هربو قالا ىلع (ربكفةوللعاىفو هيفناكناو) هقهوو رتلاذع

 دب_مطالا عاونا بازتلا ىف هللارهظا اي ىناهسلا فراملا فاعضاو ىتابرلا مولعلا عاوثا مهبواق ىف رهظي ىتح



 2 اعضاوت# هنوكل راغلاو
 .قيعامم دس

 ا ديور لك انوش كاخ 2 الاس ريس رب دود ى ناراهبزا وة ىونثملاىف لاق اذاف مادقالا ت

 | نم اماسب هولا قلط ةرشاعلا ليه ةعببطلا رك قلحلاا نيلدنؤملا فيقخ ملسو هيلع ىلاعت هللاىلصناكو *# كنركنر

 : ضيرملادوعب عما هدب دمم لو عبش نه ه4[ 08١ ]ي- طق أش مل اهحر افؤربلقلا قيقرسوبءريغنم انوزم كح ريغ

 بيجو ةزانملا عيشيو
 ةيدهلا لبشو ةوعدلا

 ةاشلاو ريعبلا فلعيو

 فصخو راخلا بكربو

 لال طوقا ةعرتتمرلا
 هعم نمعملو مداملا عم

 جاوح مينو ىبع اذا

 هتحاح ل-هو تببلا

 ا
 ريقفلاو ىنهلاعم ئاصيو

 مسو مالسلاب مهأدب و

 مهب ماذا نايدصلا ىلع

 ا ل علو
 مالسلاب أدم نا عضاونلا

 نا ىغبش اذكه هيقل نم

 ىف أي ثحلا اذه ررح
 ءايجالااو قفوتلا
 م س احلا ثلا وس
 ركل ىففاعي رحا وه

 محب (ةعضاابايساىقف)

 ىا (عضاوتلاو) ةهيملا

 امه دن اوفو دمايق فلكتملا
 اميندافو ةخك3 ىفو

 ثحمىف هركذامتاهلغلو

 ناف ةلءاقلل اقيقك ربكلا
 اهانادما قازوأ ءايشالا

 رك دينا هقح ناكفالاو

 ةديجلا قالخ الا ىف دعناهف

 ربكلا دض عضاوتلاف

 1 ءارقفال للذتلاو ع اءنغالا 02 * ركل لئوو' #* حالصلا لهال حانمل 1| ضفخ ليق و*

 1 "أ نم هسسفقت هَق رعم ىهف 0 ةعضلا بايساىا «(ىل والا اما) هريعنود َسَفْنْلا ةيؤروىلا نوكرلا هاب فنصلملاهفرعاو

 2 فرعت وا ةرذق ةفيح اهرخآو ةرذه ةفطن اهلوا ىنعب بهذ عضو كلا تءاح عضوم 6 (نائلا

 لبقغبو عارك ىلاولو هيلا ىعدام رقتحالو ديع_سىنا 00 ةضورلا 1

 عقربو لعنلا فصخو راجلا بكريو ةاشلاو ريعبلا فلعيو رّملا ف ثخولو ةيدهلا

 قولا ىفهتجاح لمح وت يبل ٌاوح م وىبعاذا هعم نحلل و مداها عملك ايلا

 مهب ماذا نايبصلا ىلع

 ءايحالاو قيفوتلا نع لقن اذكهيقل نم مالسلاب أدسنا عضاوتلا أر نم ليق اذهلو

 --1 س.ءامللا ثححلا 1

 دو مالا لاب 00 ريقفااو ىنغلا عم حضي هلهاىلا

 . ليبقنم#اههدئاوف وعضاوتلا وية تملا تب ةعضلا 10
 حالصلا هال خانإلا ضفخليقو ربكتلا دض عضاوتلاف دادضالاب ءادألا ناش

 نودسفنلا ةيؤرىلا نوكرلابفنصملا هقرعو ءارقفا للذتلاو ءامنغالل ربكتلا ليقو +

 بارثنم « نباىلا نيانم هسفن ةفرعمىهف 98 ةعضلا بابسا :# ىلوالااما ف هريغ
 ناىلا ضارمالا هب اكو و هيف حورلا سفن من داج- مج مث ةغض٠مث ةقلعمث ةفطنم

 ارمشلاو ماوهلا دانتو ناديدلا ءاذغو ءازجالا قرفتو ىللاو توملاءرخآ ناك
 فلا برضب هيلع مكحنم تارا ةناص عاما دب امازلا نع لقا تادعلا و: ناياآق

 هعقوتو نا ىف هتلذ فيكبرعضيو جرح ىتهرظناب نجح“ ىفهلجال سيحو طوس
 هيلعبجو دقو ايندلا نح#ىف ن٠. اذكف برضيف ضرعلاىلا جر كنا ثقولكف

 تاذعلا فوخىف وهف باذعلا ىلع ضرءف ايدلانم جرن ىت» ىردال

 هلاصوا عطغنو قطنل ادعب مكبو عما دعب مصيبو رصيلا دعب ىوعيف تولملا عقوت

 تاذعلا

 زيفزذ ةمايقلا لاوقا ىلا ىلاعت هللادبح مث ةكحوتس» ةرذقو 33:0 ةفيج نوكف

 هل_ع لكل لاؤسا ىلوملاىلع ضرءلاف ه:ههلدبال طارصلا بوكرو هعع“ ىف موج

 فيك دبعلا ركشت اذاف لذو فعضو ناوه ةياقىف هريغت نكعال باذعىلا سمالاف

 مرجالفباذعلاو ىلبلاو ربقلاو توملانه هيلاعجربامو هلصفو هلصاو هادم ناك
 اه ذل راكنالاو مال ركّشلاو عضاوتلاو ةلذلاو عوضاناهمزلو ربكلا هنعلاز

 ىانم هرفك اامزاسنالا لتق تايآعبس ىنمم فرعينا ةقرعملاهذهىف ىتكي لاشامىب
 دقذ هرشثنا ءاشاذا مث هربقاف هنامامث هرمس للبسلا مث هردقف هقلخ ةفطن نههقلخ “ 2

 اش نكي لنا دعب منقل قلق ةرحاو هلسواو ناسنالاقاح لوا ل" تراشأ
 بارثنههنال اهرذقا نم مث ءايشالا لذا نه هقلخ مث مدعلا ن٠ سخا *ىشالو اروكذم

 كلذ قاخ مث رصبو ععسو ةوقو ةايح اهاسيا ةغض٠نم مث ةقلع نه مت ةفطن نم مث

 ةىانه هلوقىنعم اذهفدلك

 4 : ناصقنلا ةياف ىلع دعبوهو توااىلا هتاي> ةدم ىف هلرمس. ةامىل ةراشا هذهو مرسل

 (ىلوتست)

 1 ليدلا مش هلو نيمامث هردقف هةاخ ةفطن نم هقلخ 2



 فشكوالو هيلع ىلاعّث هللا اهٌريس لا (تويع ةفرعمو ) تهاوااو ةيشاطاق ا" تارتلا ىلا لوبلا ب رم نم هلا ١

 جلا ةرذم ةفطذ كالوا هلوق نم اها_س ةروك ذم ةنطايلا بورعلا تورعلاب دارااو ىثملا لاقو مخ اعلا نيب مهذفل 1

 ىصاعملا وبونذلااهنمدارلان وكي نا لقح دقو كالذريغ و نمذلاو ملقا و مصعلاو ىمهأاك ةرهاظلا بويع لقحدقو +

 نى سإ هرم وس هناكلهم ىا (ربكلا لئاوغ) همالكىهتنا

 اهرك ضروف اضعباهضعب مدهبو عئابطلا هيفداضت و لاعلاو ضارمالا هيلع ىلوتست

 براقءاضرعتلاو توملاهرخآ مثتاف آلاوتوملا نم كس اهركعوجيو

 كول دبع وهو ربكلا هن يلي نانف هنمريخ ريزنللاف رانلا لهانمناف باسااو

 ةفرعمو #9 هرشنا ءاش اذا مث هربقاف هتاما مث هلوش راشا هيلاو 'ىث - ردقال

 عضاوتلا اوف 9 ةفرع«# وف هتلازاىف دهتحيو هنع عنتيا # ربكلالئاوغ بويع

 « ءايدنالا قالخا نم و لئاضفال ناب هي هنوكنم 98 هليصح ىلا قوشتيل # هلياضفو

 نارخ متاف«تينوا سوديلع ىلاعت هللا لص هنع ىور اك مالسلاو ةالصلا ىلع

 نا لمئاربج جواف ماللارسكب اكلماسو ادبع ايدن نوك انا نيب تريْخث ضرالا

 ضرالا قش نمل وا نوك انا كالذىلع تدن واف ادبعادن نوك نأ تريخاف عضاوت

 جوا ةيالا ىف معن ىلا نع ضيفلاىفو ةدنقلا نهلقن اذك مفاشلواو ةمايقلامونهنع

 برايال لاق ىتالكو ىتالاسرب سانلا ىلع كتيفطصا ل ىردتا ىسومىلا ىلاعتدللا

 تعم“ دقو ىلاعتهللا هجر ه«ءاياوالاو#9 كعضاوت طقدحا ىلا عضا وت مل هلاللاق

 «دنع ناكنارهم ننوع*نا دوعسلاىلا ريسفت نعل قنو زيزعلادبعنب رع ةصقاب رق

 ىبةرحا اهديسلاقف اهديس سأر ىلع ةعصقلات قا راف ءاشععلاب هت راج تلح ساف فيض

 ىظيغ تدظك لاق ظيغلا نهظاكللا و ىلاهتل وقبام ىلا عجرا سانلا بد ؤه وريم |عماي تلاقف
 هللاناف دزتلاق كنع توفع لاق سانلا نع نيذاعلاو لوب ىلاعتهللانافدز تلاق

 نيلماعلا «ءالعلا و ىلاعت هللادجوا ةرح تنالاق نينسحلابح هللاو لون ىلاعت

 هنال ىلاعت هللادنعو ةكمالملا دنعو قامللا دنع سانلانعا اوناكو 6نيملاصلا وف

 ثيدحىفو ةيشاملاىف فنصملانعلقن اذك ةعفر ىلاعتهللا هدازالا دحا عضاوتام

 هللااهعضو ثيح هسفن عض نا هلل عضا ونلا ليقو ىلاعتهللا هعفرهلل عضاوتن عماجلا

 لاح لك ىف ادبع نوكيل ىلاعتو هناك“ همماوا تحن ةيدوبعلا لذو زهتلا نم ىلاعت

 سانلا هتلمتسا ولف نيرادلا ةماصم عضاوتلاىف ىربطلانعو قئالالا نيب هعفريف

 كلذلو ةرخافملاو ةاباهلا بصن نم اوحارتساو انتل مهني نم تلاز ايندلا ىف

 ةرحججدلا لفسا ىلا لزنامل ءاملانا ىرتالا ىلاعت هلل عضاوتلف ةعفرلا دارا ن٠ لق

 نانسسلا لاقف لذلا ىف تناو انه تدعس تفك ةلثس الئاس ناكف اهداك] 0

 رارط_ضالا لث» ”ىث ثال بلطام مكملا ىف لاق هللا هعفر هلل عضاوت ند هلاح
 اصخلم ضيفلا ف اذكح رافثالاو ةلذلا لثم كيلا بهاوملاب عرسا الو

 ىلا عت هّلل (عضاوتلا كاوذو) لآ زافف دهتحو هذع ع

 هليص ىلا سفنلا قوشتيل

 ٠ ةليضف 8 «هللاضفو)

 نيبو هب متاقلا لامكلا

 1 تاو وش لئاضفلا
 نهرلعضاوتلاىا (هنوك

 ىنلا لاق (ءايدنالا قالخا

 0 هيلع ىلاعتهّنلا ىبص

 نازخ منال مم تديوا

 نا نيب تريذف ضرالا
 انوا ادبع ادن نوكا

 لد انتج .ىجواف اكلم

 عضاوت نا مالسلا هيلع

 ادن نوك١ينا تّريخاف

 كالذ ىلع تينواف ادبع

 صر قش ند لوا

 لواو ةمايقلا مون هنع

 هييبمالا ىف اك عفاشلا

 ور (كلرال او
 هانا هنا زيزعلا دبعنب رع

 ىله الف فيض ةلياتاذ

 فضلا رانش توكل قعلا
 نا جارسلا داراف هدنع

 ريم|اي فيضلا ل اقف "طي
 حابمصملا ىلا موقا نينمؤملا
 نه سيل لاقف ه_لصاؤ

 لمعتسانا لجرلا ةوىم
 مالغلا هبنا لاقف هفي_ض

 اهءان ةمون لواىهاللاق

 ريو نع ناو .تدعتو رعاناو.ثالاق نينموملا يما كسدس تق اضشلا| لاقل ايفل دال ال100
 هكللادنعو 1 جاما لاعو قااخادنع سانلانعا اوناكو )ع نيااصلاو ءازعااو 0 هيبحتلا ىف اك اعضاوتم ناك نسانلا

 هةدشأح ىف فنصلملا هنا ةمقر هللا دازالا دحا عضاوت ام نال



 ١ نوللاصلاناكو قالخ الا نسحا نم ضاوتلانا تدثف (نيلع ىلعا ىف تاحردلا ةعفرل ادسو ىلاعتهللادنع ادوخو)

 ١ كعتان ٠1 كحانح صفخ*خاولاقف عضا وتلاب مالسلا هيلع ايد سمعأ و مهل ىئدتس نأ اش داع تبجوق عضاوتلا مهتالخا نم

 1 ىنعل ب 6 انوه ضرالا ىبلد نومي نيذلا نجرلا دابعو لاقف عضاوتلاب نيم :هؤاا هدابع حدمدقو نينم ولا نم

 ٍ لاوريكتسل نيذلانا لاقو لور هللا الا هلاال مللي اذا اوناك مهنا ىلاعت لاَقف ركل رافكلافصوو عضاوتلاب

 هل دبعلا ىأ ( هتلزنم هسفن دبعلا لزني نا سايقلاناكو) هلوقب ديءال مزال وهامنيب مث + هببنتلا فاك دي آلا قدابع نع
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 الو اءرسش اهتم نع طملاال يي 586 ف- روكذملا ليزنتلا ةديخلا قالخالا راس ىلع عضاوتلا ىف سايقلانا

 سشايقلا اذه كرت نكلو

 ةللام سفنلا نوكل هيف

 تلزئولف ولعلا ىلا عبطلاب

 هبب م نع تجج رد اهلزتم
 ةشاللا اك ا وعددالا

 ىا «اهنودإب ةلزنم(1/)
 لاو امان نقلا

 ىا © اهتوف ) ةلزنم
 اعفرت سفنللا قوف

 ةطسوتملا ( ةعاصشلاك )

 عوةوااوه «روهتلانيي)

 (نبلاو )ةيورالب مالا ىف
 كلذنم عئاملافولناوه
 ةطسوتملا(ةفعلاوإلاسأر

 ص رخالا وه6هرمثلا نيب

 (دو#او) رومالا ىلع
 طسوتلا (ءاذكاو)هنع

 ريتقتلاوه ( لضيلا نيب )
 د 6 قادنالاوو
 ةقفللا ىف دلا ةزواحم

 (اهطاسواروءالاريخناف)
 اكد تاك داك

 لزتيناهلوقاةلع ةلججاو
 نونلاب (نكل) خلا دبعلا
 سفنلا ثينأتنا 1 لعفلارك ذ (سفنلاناكامل) سايقلاناكو هلوقنم كاردتتسا ةنكاسلا

 سس ووو يس سسوس يسيوبسمسوبسوسججسوب يبامسسجسجس يجسسسسسساجسمسسمسس يب سسسسماج جس جلا

 دقو «نييلعىلعاىف تاحردلاةعفرلابيسوىللاعت هللادنع ادو#ن ف هنوكنم «و»
 نينمؤملانم كعبنا نأ كحانج ضفخاو لاقف عضاوتلاب مالسلا هيلع هبيبح هللا ما

 اعضاوت ىا انوه ضرالا ىلع نودي نيذلا نجلا دابعوىلاعت هلو مهحدم دقو

 ةنللا ىف ةكئالملا عمريطتناتدرا اذا مالسلا هيلع ىسيع ىلا ىلاعت هللا جوا ةض ورلا ىف و+

 تحن ضرالاكءافعضلا عم عضاوتلابنكو رويطلا عم ةءاهلاك قلملا عم ايئدلا ىف نكف
 قلخلاى لع رشم نكوقلللا عي رهنلا ىف ىراجلا ءاملاك كيدءىفام نكملو مهمادقا

 رحجصشلا عم قرولاكالجو امتاخ نكو رانلاك ىتعاطيف اراح نكو ايندلا ىلع سماك

 بازتلاكسانلا تاحاحدنع افيفخ نكو لامادب ىف لملاك قاملا عم انيلانيه نكو

 دبعلا لزنينا سايقلا ناكو هه ءاعصلا :ردصلاك ة.صعملادنع اليقث نكو يرلادنع

 جراخ هربكف ةراقحملاو فعضلاو لذلاوه دبعلا ةلزئهذا دبعلاىا # هتلزنم هسفن

 ليزتتلا ةديجلا قالخالا رئاس ىلع عضاوتلا سايقىا لبقو سايقلا ىضتقم نع

 عوقةولاوه «ر وهتلانيب ةعامجلاك وي اف_عوامرسش «اهتوفالو اهنودال 9: روكذملا

 توم * دو#لاو 8 ديدشلا صرحا ه#هرشلانيب ةفعلاونيملاو و ةيورالب ماىف

 لذعلا نيب » مركلاودوجلا «ءاضسأاو ف ةباكلاب
 كار تما « نكلؤ# ممذر ومالا دصقىفرطوهةياهطاسوا رومالا ريخناففارسالاو

 ةلام# سيقالاوهو تناك مح-ذلا ضعبىفو أ سفنلا ناك امل سايقلا ناكوهلوق نم

 6# طوحالاناكو لعلا ىلا © ةلئام نوكتنا اهعبطو قئاوعلا نع تيلخاذا « عبطلاب

 ىردالاعرذا اليلق اهتننممنع 8 سفنلاليزنت ««اهطح بءذالا و طايتحالا نم

 ابحوو# هتنرمنع #* ةلفغاهتوف هسفنو» دبعلا  لزنيفو» افرعو امر اهتنتلم

 وقل كبح تيدحل مجملتا ذه لق مصب وىم* ”ىثلابحذا# نارقالا ىلع ولعل

 ضيفلا ف لاق نيرابتعابالا نايفانتم ناموهفم امنا نال هنم سابتقاو مديو ىمعي

 سلا اهنيل نوذحو ةوهشلا

 ىتحاهعاوم نع مصاو تورىلا بويعنع ىعا كالمج ىا ثيدحلا اذه حرشى

 اليج- الوق هنم عنو انسدح هنم يبل ى رت لب حصان ىهن هيف مع-كال و هلعف حبت رصبلال

 ماذهو) ىزاحم

 . (طوحالا ناك ) نارقالا ىلع « ولعلا ىلا عبطلاب داك لاه افلطن ثنو انيعصل 'ديساام ثهأت كوحول نلت ناو

 . ناكو ولعلانم هيلاوعدباع اهل احارخا (اليلق) افرعو اعرش اشتم نع اهطح بسنالاو) اطامتحا ركالاىا

 مصيو يمل 'يثلا كبح ثيدمل ملت اذهو (مصيو ىمن ؛ىثلاب>ذا ولعال ابحوإ) هماقمنع (ةلفغاهتوذ هسفن

 اهيا



1 
1 

 ا

 لذعلا نع نذالا مصيو هبواسم ىلا رظنلا نيعلا ىمج ريثك لوق ىنعم اذهو

 ىغبشبالاميح نع ىهنلا هتدئافوىدهلا قرطنعوا ةرخآلانع مصدو ىمجىاديف
 نع ىممل ةذل بحلاو لاثمالا نم ىركسعلا هدع ثيدحلا اذهو هبحىف قارغالا

 هتبلس بلقلا ىلع تلوتسااذا ةبحلاوهيف لذعلا عاعم نع مصتو بو.هىلاريخ ةيؤر

 تطقس بلا تقدص اذا ىلاعت هللادجر دينملا لاقام هبرشو ىهتنا هنافص نع

 بسناو طوحا اهتدثرم نع سفنلا طح نوك ىا # اذه © و بدالا طورش

 ىفام لوالاف اهسفن # ةعضلا ىف اماو 88 ةعضلا راهظا ىف ىا  عضاوتلا ىف#

 هسفن## دقتعي #4 ىريزا 8 ىرحالا * ىلوالاف 86 نطابلاىفام ىتاثلاو رهاظلا

 ةيفوصلاانتاداسنم :«نيهلاصلا فلسلا بأد اذهو قولت لك نم © لذا  ىندا

 ىلولاةدحوملا نوكسو ةهملا ركب ليق ©هللادحر ىلبشلا لاق ىتح © مهريغو

 ةنئس نينامثو اعبس شام ابهذم ىعلام هريس سدقدينالا بعح ىدادغب .روهثملا

 «دوهيلا لذ ىلذ لعج ىا هلعاف *« ىلذإ## ليطعتلا نمهلعا # لطعٍل# دادغس هربقو

 عيمجل مه لذ ءاقب مدعل لذ تاس الطعم دوهيلا لذ راص ىئعي اكس

 ناثلا دنع لذلاب اشبع دوهيلا ناك دقو لذ دوهيلل قَد مل ىتح هل لصح لذلا

 رظتناف قلللا لذاوه ىذلا ىدوهيلا نم ىندادسفن حشلا لع نا ىَضتَس اذهف
 ىفام ىندا ىنوعضي نا قلدللا عبج داراول هللادحر ىتارادلا نايلسوبا لاقو#

 روصت مدعا # هيلع اوردئام 98 هسفنىفاهسفن تلصح ىتلا ©ةءاندلا نم ىسفن
 6# ملتخ ا ناوي اهنم رق-حاىسفنفةراقملا ىف ةروصتم ةلزنم لكذا اهنم ىندا ةار

 أشن لاؤءاذه نمؤللااهسال «ناسنالاىرينا روصت فيك هناك,اةىفإ# برطضا
 ةراقملا ةيانىفامهو «سيلباو نوعرفنم ىندا هسفنإ# ىلبشلاو ىنارادلا لوقنه

 رفكلانال رفكلا عاونا ميا ننال نا ا عطقال ةئاندلا ةياهنو

 ةهج عاوتا هيف عج ىذلاوةيهولالا ئروعد ردككا توات كل ةدحاوةلم ناكناو

 اههرايتخا لعل سيلباىفاك جئابقلاو رورمثلاو حئاضفلا عاونا هرفكىلع عرفتو رفكلا

 نوعرف رفكىف ف:نصاملانم ميرصتلاك اذهف نيعونلا نيذهىلا ةراشالل لاثماىف

 عقواماماو ةيكرتلا هاياصوف هرفكب مكملا زوج نم ةلثماىف هركذمدع هرضيالو

 نا مشا هرك ذام ءادتقا هرافك امدع نم ةلقتسملا هاسرىف ىناودلاك ضعبلا نه

 نط نامالا ىلع تام هناي ىتااك هحارمش ضعب هحمدواو ه_صوصفىف ىبع

 ىراكنالا ماهفتسالاناب نيدسفملا ن٠ تنكو لبق تيصع دقو نالآ ىلاعت هلوشن

 نالا نوعرفاب تيصعامىنءملان وكيف ديقلا ىلاعجرب نا ديقلا ىثىف لصالاو ىنلا ندع

 هلال لالضلا وا فكلما م««زايهنالامكلانباك مهيلع اودروادقف اذكهو اذكهو
 نوكلرفكيالناىغبش لوقا +رهاوظلاو صوصنالاماوةرسسفملاوا ةمكلا ص وصنالامأ

 لاقلا وليقلا هيف لاطدقن ىنرع نا مهثاااماوا ديعيولو "“ضنلا لمس مياصتخالا

 سفنلا فةلاحةعضا!ليق هداضلا تب (ةمضلا فاماو) فاكتملا 780 الح (عضاوتلا فا هلك (اذهالهنم سادتقاو ٠
 رهاظلا ىف ةلاح عضاوتلاو

 ىلوالاف ) بهاولا فاك
 نبع )»ع هي ىرر نا

 لك نه ىندا ) هريصب
 نوع رف نم ىتح (قولح

 كاكا عشر سلباو
 دعب نعو ىلاعت هللا دنع

 اواو كامل ىأز نم

 ةليزلا تناك ةليزلا نم

 يغفل ىف اي هنم اريخ

 ىرب نا ىا ( اذهو )
 تأ ل تادكل دفا

 ةباععلا نم ( فلسلا
 ( نيملاصلا ) نيعباتلاو
 هللا قوقح نيمئاقلا ىا

 لاقىّت>) دابعلا قوق>و

 0 ل لا
 لولا ءدخ وا [ن وكس ودل

 ىا (ىلذلطع )زر وهثملا

 الطعم ىبلقىف ىلذ لعج
 طاحاىذلا (دوبلالذإ
 ىا ىهلالا ردقلاب مهب
 ىلذ ةوقل *ىثالك هلعج

 نايلس وا لاقو ) هيلع

 عيج دارا ول ىنارادلا

 قا (قوعشي نا قلخلا

 انذاك ىوارح
 ىا (ةئائدلا نم ىسفن ىف
 هيف الزنا ىذلا طوقسل

 نال ( هيلعاو ردقام )

 ديعلا رودقمةياهتةمضلا

 ءارحت ىا ( متخانا )



 كلذ عفد ىف ( لقف )
 امك ذخ ىلاعت هللا نا ١)

 اهث اهعتوف امهلضاو
 ىوعد نك » اعءقو

 مدعونوعرفأ ةيهولالا

 هيلع مدا دولا

 سلبا نم مالسلا

 هه

 ريغ هنا" لبق ناو»*« ندلا دهحسك هورفدك ءالعلا وكاف .لاوقالاو ايتفلا رثكو

 ا عضاوم دع هنال صوصقلادرل ةصوض2ا هتلاسرىف ىراقلا ىلعكو و

 هباشتملاو موصعملا مالكىفوهامنا ليوأتلا موزلنا لاقناىلا لكبرفكو صوصفلا

 نم ةيهقفلاةماعىف عقوامة كاف مدع مزاياماو رفكياماف مودصعملاريغ مالك ىف دجوبال

 ملسم رفكيال ةديعبلا تالاقحالاو ةفيعضلا تالي قاتلا متفاداهنال رفكلا ظافلا
 ىلا رظنلاب ةديعب اهنوك ملستدعب تالاقحالا كل:نادعبالو اذكهو اذكهوالصا

 عضا ومىفدمهلا ددعتملا وةزكتملاهتالك و اهلئاق ناشولع لب اةلطماه دعب رسنال اهسفنا

 تنال الا كلت فرقت ةيلقللا قرطلا و ةيلقعلا هوجولاب .ةمزاتسم. هبتك راس
 امازتلاولو اهظافلال الولدم اهنوك محدنال تالاّعحالا كلال:نا ليقناف + اه:ةينلب

 هلاو ققحم دنسنم هلدبال ىنارقتساثح اذهانلق *ةيبرعلاىفةربتعملا ةلالدلاب ازا و

 هتلالدثيح نم ”ىطخناو هيف نئامىلا رظنلاب أطال هظفلنم هدارع نايب دنع

 نيب ةبسانم نكيملناو هباصوص## احالطصا نوكينا زو<هناو امسحب لهجو
 ليزيهجو ىلعماقملا اذهىف قيق اوه اذهلوقاو *لحن رااكهنعلوقنملاو 3

 2 01و علا لاح ةرداص ميشلا نم تاملكلا هذهناليقو واهفالا ل را

 نا ليقو هتعبا ةقيقدلا ةلدالاب هفياصت ىفهتاتك نابدرو كل نيناحلاب 1

 تاضو رعملاف دوعسلا ونا لاق *ىدومم قالا نم صوصقلاىف عرمشلا فالاخام

 ىطويسلاوةمالعلا فيرسثلاك ءانعلا ضءبوخاشملا روهججو فورعمكالذك هنوك نا

 ضعبلواو هتالولبهلضفب اومح و نفكلا نعومه دوعسلاىباو لامكلانباو

 محك قيرطب عرسشلاب لذ قيفوتن كمال ضءبلاقو رفكلا همزليالاع تاملكلا كلت
 هناشولع ةرهشو هلاح نسحرتاوت هدهثياكر غلا ن٠ قاهاو ءاريفالا كلذ لثم سلف

 3 ويشن ةريضحنم اهنا برقالاو هبتكرتاس ريهاشمىف عقواماضيا هدهشبو
 هباكىلا رظنلاو ئص .حلاص لجرهسفنىف هناوعع*# قيرطنم روصتال لي وأنا

 ىواتة ىفإك كلذلثم هبتكىلا رظنءالو هنس دقتعيلف ىتاطلس ىهنديف عق وعون

 هللا ناوه كلذ عفدف «لقفؤ# ىطويسلا ةلاسرو لامكلانبا ةلاسرو دوعسلاىبا
 ةلالضلا امهف قلخ «امهلضاو امهنع هترمصنوهنوع كرت هيام ذخ ىلاعت

 ضعبىفو رابكتسالل مدآل دو<كاكرتو ةيهولالا ىوعدنم «اعةوايف اعقوفإ#
 فرصك امهنم لخدم ىلاعت هلالضاىف ناكناهيلع درباراصام اراصف مدل

 مزلؤفالاو لاكشالاةدام باوملا مسحيالف قالها ةدعاقوهاك ةّيزملا اميتدارا

 ةيبطاشلا ةيماللا ةجاببدىف عقوامو ربملا

 َ + العفا نو ري هللا ءاضقام ىلع * مهنالىلو» هس: لا عيجج دعي »*
 ا

 َ هنم اعضاوت تاداس سانلا لك ىلا دقتعي ىا ىربعملا اهحراش هصض الاخ

 هللا ديبع يعدعسي هنا 3 50 هلياعتو ايصاموا ناك اعئاط ادحا رقحالو ل «ذ هلل

 ا الزالا ف مهلع هللا مكحام ىلع مهلاعفا عمن و فرصتلاو كلملاو رايتخالا نيدو 1

 077 م 7177
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 ىناذخ ناب (سكعولف ةءاطلاو نامع الل ىنادهو) هىهال ةقفاوملاو ةعاطلا ٌةردق ىققاخىا(ىبةةو) هللانأ 2(

 تنكو 4:51 ]- نيقفوم اناكف(سكعل) امهقفوو

 هريدو هريخ نع رظنلا عطقي ناب ا هلا اذه نهو صوصنلا تلد هيلعو

 ديحوتلا ماةءاذهو دوجولا جاوأالا دوجولا ىف قب ملءانفلا نيعب تاثدللا رظذن نمو

 كالذى لادالهنا هقيقدلا ناونءب ىريهطاهرك ذامو اضناهيلع در لب كالذ مفديالف

 ةفلاملاو لائمالا رك ذدامىلعو ةيرايتخالا لامفالا ىلع نام ريا اباقعلاو تاوثلا

 ىرعثالادنع طقف دبعلا ةردقريثأت دابعلااعفانا لوقلاو ةيرارطضالالاعفالا نم

 لوقا | 1 ص / هعفن مدع ىف كشالف ىريعطاو ىطاش !اىلا 3 مذاب ةعقن ولو

 قبساك نيتردقلا عومج ريثأت 56 علا لعق نا هناي

 ىلع هفلخت نكع نكلةداع هق رسص دعد ارداصناك ناو ديعلا لعف ناو ىلاعت هللاةردق

 ضحك لدع ]اةردق لصان 0

 هتردق ضع“ رداصلاك لعفلال هي فرصلادعب فلا قاخ مدعف ةداعقرخ

 ملستدعبف بيلغتلا ليبقنه طف ىلاعت هللاىلا لالضالاو نالذمناةبسن ناوىلاعت

 نصا نع با وللا ىف قالا لعلو ندم كلذ لكى باوملا .لص الف اظفل هتدارا ةكك

 زاوجاماوههجوب دبعلا هب فصتننا زوجالف ىلاعت هبةصتع 1 ركلانأ لاكعالا ١

 «ةعاطلاو نامالل ىنادهو ىنققووط هتقيقح ىلع سيلدق ريكلا لعل ركشلا لعرتلا
 مالكلاك مالكلاف هتانع ضع“ هللا لعفو_ه ةعاطلاو ناعالانم ىتمردصام ىنعي

 ةيادهىف اناكو نالذخىف تنكل «*سكعاو# امهقفوو ىنتاذخناب # سكعولف ٍ

 ىسفن تاذنم # اهئاذنم 98 سيلباو نوعرذ # هالعفام ىسفن بانتجاس يلو

 , هللا ةيانع نملب © ريشا اك اندنع بهذملا وهاك طقفوا قايسال متالملا وهاكالصا

 هدفا نوبلز ةرثكلا ثنايا ول معا اناو # هقيفوتو « ىلاعت

 لوقا« لوهجيلاو كوكشملا نم ىتدا مولعملاو 8 سيلباو نوع رفىا هياممنم اءاالام

 اضيانكل امهيف املوهعو هسفنىف ةريثكلا بئابخلا ةيمولعم ٍلسناودلا هيلعدرب

 ناممالا

 هسفن لع فيكف اههيف ثيخالا اذه دو>و عم فرشالا اذه مدعو هيف ىق

 ناميالاب # توما فيك رعاالو #8 ةراكلابال ةوقلاب عجرلا ناكدقو امهنم انود

 ارفكنمالاناك اذهلو نيموصعملا ريغىفةروثسم ةبقاعلا ناف ىلاعنهّللاب ذايعلا رفكلاو ا

 ىف امه راشاف » ىلاعتهنالذخ « رفكلا ىلع تومانالاعت هللابذايعلاو ل متع و»
 ىنداةموزجلاو ةموراممتبثاءناو ةكوكشم ىتبقامنا اضيادربو ه«دلخلا باذعلا

 باذعلا ىف ىواستلا نا ىلع ةيوثدالاىف مالكلاو ةاواسملا هتاغنأو ةكوكشملا نم

 رفاكلاو هرع لوط نمؤملا باذع ةفخ ةمكمللا ىذتقم ذا - ني

 ىنعا للا ؛ضفقلا فرشا دو>وو را عا بابي 1 ثيخا مدع مولعم

 ةماخىف

 ا_ضيا ىهاو هنا ىحيال نظلا دو>+و ىوعدو نظلاب عنق ىطسس لب ىباطخ

 ىسفن) كرت (بانتجاسياو) ةاحصلا ىلع هللدجلاف الوذم ت
 رفكلا نم ©« هالعف ام

 ( اهتاذزم ) ىصاعملاو

 نم وه لبر) اه-سفنئا

 انا لاقت هللا ةناتع
 هيلا دنسملا مدق ( عا
 ديه سهل وا تك تال

 نه ىسفن نم ) 0
 هشيبح عج » كا

 »ب ريثكلا )ةيصعلا ة ةفص

 عمجلالا و ىديك افطر

 بورعلا و )ةثكلل ريسكتلا
 تونذلا فصو (وظغا
 بويعلاو مكلا ة 0
 لوالا نال فيكلا مظعب

 ,موس ىنعم ىتاثلاو لعف

 «امهنم اعاالام) هبحاصل

 سيلباو نوعرف نم ىأ
 عا لوعفم ةلجلاو

 7 ىندا)ركذام(مولعلاو)
 6( لوهىلاو كوكشملانم

 هنعت نقب امل ىراقت>او

 تلهج نم راقةحا نم ىلوأ

 ملعاالو ( هنم كلذ نع

 معيد هنال (توما تيك

 لقحيو ) هللاالا بيغلا
 ماصتعالا ىا ( ذايعلاو

 ةلذجا و ( ىلاعت هللاب )
 هلوعفم و لعفلا نيب ةض زيعم

 ىلع توما نا )وهو

 ثيدحلا ءاجدقن( رفكلا
 لهالمعب لمعيل ؟دحاناو
 هني نوكيام ىتح ةنملا
 قبسيف عارذالا اهنببو

 لدعب لمعيف باتكلا هيلع
 ىلاعت هّللاب ذايعلاو رفكلا وهو ببسلاىف كازيثالل ديؤالا ىا ( دلخملا باذعلا ىف امهك راشافإ) اهلخديف رانلا لها



 ' (دروام)ل مكاياطخلمحتلو رافكلا نع 4 08]-> ةياكح ىلاعت هلوق هنمو هريغ عم ملكتلل. ما (ركذنلوال
 لئاضف ىف ) هضعب ىا

 ثيداحالا نم(عضاوتلا

 اهدئاوف ىف عرش ىنعي

 لصحمأ اهبابساركذامرثا
 نانئمطا كلاسلا بلقفف

 اعودتم ([فاآ هوك

 ىلاقوُد و ىئاعت هللا دنع
 دوادوباي رخا +هليص

 (د) هلودب هلزومرملا
 ىنلا نع ضايع نع )

 (1- و هيلع ىلاعتدللا ىلص

 (يوا ىللاعت هللانا )لاق

 ناىلا)ىصوا ةضدن فو
 عضاوتلابىا (اوهضاوت
 ةرسفمنا نوك ز وجو

 ىلا ىا ةيانغا (ىتح)

 ىاىغبلان م (ىغمال)نا
 كل 2 تال
 هلءراغصتسال(دحا ىلع )

 رزفلا نم ( زمبالو )
 ثاذو (دحاىلع دحا)

 هءامو دحاو لصالانال

 لوهمم هللادنع مدقتلا

 رزقلا يقف ادهذ* هب ماقنم

 قائلا جرش «

 (بط]هلوشب هلزومرملا

 ءارلا محفب (بكر نء)
 هر فاكلا نودكسو

 « ىرصملا ) ةدحوم

 ىناوص وه سوعءاقلا ىف

 هللاىذر ىهتنا ىعباتوا

 لوسرلاق لاق هلا) هنع

 مو هيلع ىلاعت هللا ىله هللا

 ارعاو ءانعنرم ( ىنوط

 للاب باحبو اروهامو | ىعادحاو صخ# نوكىضتق هنابهلثم ىلءدروا# ركذنلو 9

 نكميو للعا مهلوقىف اوااقاك هعم بطاذغيو اصخش هسفننم دري هناك دبرحتلا ىلع

 دروام# كاياطخ لمحاو رافكلا نع ةياكح ىلاء:هلوق هريظن نيتيث.للا رايتعابكلذ

 دوادوبا «دو# هقذوو فئصملاديلا لصوام عيججوا اهضعب ىا 7 عضاوتلا لئاضف ىف

 قو « ىلا جوا ىلاعتهللا نا لاقهنا م-وهيلع ىلا هللا ىلص ىنلا نع ضايع نع 3

 ليلدالب لصالا فالخ ماهااجو هناعزو لصالاوهو لاسراجو ىصواة-
 بناملانيلو حانللا ضف #* اوءضاوت هه ناب # نا » ءافخىف مالعا جولاو

 عفروا ريكهنساحم دادعت « دح | ىلع 8 كلم #* دحا رخفنالى> 9 ةرسف٠ناو

 حانج ضفخو هللبلقلا راسكنا عضاوتلا مهقلا نبا لاق اردعو اهمهيلع هنسفنا رذق

 ءامدارةمتاواقحدحادنع هلىربالوالضف دحا ىلعهلىراالىت> قلل ةج-رلاولذلا

 اوعضاوت ىلع فطع بصنلاب *# ىغبالو ل ىىنعم انه ىتحو ىببطلا لاق ميظعلا

 نامالا ند انمٌوموا ادهامموا ايمذولو 3 رخل ىلعدحا 9 ىدعتالو روجنالىا

 هلاطخم د ىعون نع هدب ناسا ىلع هللاىهنذع ْن دد#لا لاق رظلا قدح ةزواخت ىغبلاو

 اذه لحالف ىف هريغبناو راذكفاف قنا ةلاطتسالا نال ىغبلاو رذفلا قال

 ناف ه-سفن لضف الف مثاه ىنبك ةلضاف ةفئاطنم ناسنالا ناكناف كاذالو

 ا هللا دلع لا ضقأ ىقكرح ترو صختلا ليضف مولدسال سنألا لضف

 كعب انا كخانج ضفخاو هتبلط عم عضاوتلا مشل ذك اك هلا هنفدخااو شارت

 ةمرحو ةبعكلا قح هلنإ فيكف سانلا قلطل عضاوتلا بلط اذاو نينمؤملانم

 هللا ءاطع نالاق هنود مهنا داقتع ا عم موعم عضاوت النكل ةيجلا قدصو ددوتلا

 زيظع مم ةعفر نعالا نوكيال عضاوتلاف اقح ريكتملا وهف اعضاوت هسفنل تدنا نم

 «# ىرصملا بكر نع ىناربادلا #بطو# ضيفلا ىف اذكى هتا عنصام نودهناىأر
 هتبعص مح ملو لوه# لجر ر ىهذلا نع ىدذعلا ب 0 - 55 2 6-5 0 1 صل 6 0

 روعلال هنا نايدنا نعو فيعض هدكس ثيدحاذه ةباصالا نعءو فيعص 2

 اولاقدقو ءادتا ركح تاس سيل هن ال فاصأ ا ىلع مضي ال لوقا *ىوانماىف اذك هيلع

 بكر سودهاقلا نعو لامالا لئاضفىف ةفءعضا|ثيداحالاف لمتلاو ةياورلاز و

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنا عطقنهوا لسرم هناهتاغ ىعباتوا ىباكص

 لامكلاب فاصنالا لاحفىا لبق  ةصقنم ريغىف عضاوتنا ىبوط سو هيلع
 هك ىدرب ناك اكمل عضيال نأ ىوانملالاق + صرفت ةصرقلاىف عضاوتلاف الاو

 نينمؤلل حانملا ضفخ عضاوتلاب دصتلا نافقاللاو قطاقح عييضتىللا ىدؤدو

 ةهجنم هتحيرافكركش لش هبهنال كصثئفقنرك ذنم راثكالاو كاباصا ولنا لاق#

0 

1 
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 عقت الثا ةجالاردقب اهملا رظنلا بلطاماف كصئاقناماولصالا وه نساحنادورشلاقو
 ل ريغىف كسفن لذت كناللصلاب هأديتالف“ىث ريغبدحا كبضغا اذالاقو بهملايف

 ةسئاوملا ف طارفالاو ةلذلاثروب عضاوتلا ىف طارفالا لية ةمث نمو ق> ريغب هسفنر بكت و

 اذاف ىلاعت هللاىلا لاح لكىف بجاو عوضملاا برع نا لاق + ةناهملا ثروب

 ناو ىرظعو نم ؤملاة زعل هنوريجو ناعالا ةنعرويظ هيفىلوالا عض وم ىف قفا

 راهظا ىل والاف ةلذلاو عو_ضالا ضقانيام توربلاو ةفنالا ند نمؤملاىف رهظد

 ظلغاو لاقو +ةيآآلا ىلقلا ظياغاظف تنكول و ىلاعتهللالاق * عضوملا كلذ هيضتقام

 لعفاف اماك>ا نطاولل نات ل عاذاف نءؤالاة زعل ناعالاةنعراهظا باب نماذهف +مملع

 هنو رعم نم دلوتامعضا وتلانأ ةناهملاو عضاوتلا نسقرفلاو عاع اك اهاضتقع

 اهظوظح لينىف اهلاذتاو سفلال ذو ةسللاو ةءاندلاةناهماو هتوءذ ةلالجوىلاعت

 ناسنالا ىذر عضاوتلا نا ةعضلاو عضاوتلانيب قرفلاوه.لوعفلل لعافلا عضاوتك

 قرفلاوهب ىرزيناكمىف هسفن ناسنالاعضو ةءضلاو هتلزئم هقحم<لام نود ةلزنع

 ركشلاقز هدو كللا الا اية ساإل نؤص هذهوثالذ راهظاريكتلاو هريغ ند ربك اهنا

 ىلع ربكتام ىعفاشلالاق ةمئنمو هبنت نا نكم هيلع ريكتاذا هنالدةدص ربكتملا ىلع

 #« ه.فنلذاو## مالسالاىىعقثوا ايندلاءانبا ىلعر بلا ىرهزلالاقو نيترصربكتم

 ةعفن لد دة عاى الذ باتكلا مذ ىف و ريغصلا عماجلا محل ىف دوجوملارهاظلاوهو

 ريغ ن*إ# هيلاريث ام مارح للذتلانالهيؤ عضاوتلادوجو عم هراهظا ريغ نم هيلق قف

 ريغىف ريغصلا عمااىفو +لاؤسلا قوفلذال هنال رك ذلاب هصخ سانلا نم # ةلثسم

 عفزللا ولاثمالا ىلع ربكتلا نع مهدحا كف:.امقف ةفئاط هبتثبشت ىلازغلا لاق ةنكسم

 ردصا'ةداس و نمبرقلاو عافترالا ىف ساد#لا ىلع نواتاقتيل مهناىتح هردق قوفىلا

 نمهؤااهنع ىهنم سفنلا لالذاو لاذت.الا نع ءلا ةنايصي نءالعم لوخدلاىف مدقتلاو

 نيدلاةزعب هللادنعتوةملا ركلانعو لذلاب هيلع هللا ىنث اىذلا عضاوتلا نع نوريعف

 دقو رعىلع مالجرنا ىركسعلا ىور # ةدئاف## قلخلا الالضاو مسالل اشبرحت

 داما تا عف راف لاق ىلبلاق سم تسلا رعلاقف عوضللا ىف غلابو لاذنو عشت

 طااخو## لاملا لكب ةقدصلا ك رثىلا ةيضيعبتلا نمي ريشا تاعاطلاو تاريملا هوجورلا

 رقفلاو تأ« لذلا لها جرو بواقلا حت مهتطلاطع نيذلا ىا ينكملا وهقفلال ها

 باط نأ ىنوط 00 هرودقمب مهاساوو مه قانا ميلع فطع ىا 0 ةدكسلاو ٠

 اهلذىأرىا ىوانملا لاق +هسفنلذ نا ىبوط اذهلبق عقو ريغصلا عماجلا فو #هبسك

 ناي لج قورافلانا ىور قامحلا عضاوتو قا قوقل لاذنوربكت ٍظ اهزعو

 (ىن مال ةشيرب )

 ةصيقتلا ف عضاوتلافالاو

 ( هسفن ىف لذو)) 'ةصيقن

 ىنداهنوكوهلذ دة:ءاىا

 هبلقىف قولحم لك ند

 لدَكْلا كلذ ريظن لو

 للذتلا نال رهاظلا ىف

 ةرورض ريغ ن* مارح

 ضرغل (ةلئسمريغ نمإ)
 ةلئسملا صيص2 و ىويند
 وارق لدا هنالا ركحلاب
 ىف ع( قفناو ) لاؤسلا

 ةداملا هل لدن م ريمللا

 ىناك قفنرثلا ىف لاَعذا

 نيونتلا (الامإ) بهاوملا

 ريغ ىف همج ) ميمعتال

 هللا ليبس ىف ىا (ةيصعم
 قافت الاف طن وكيد

 عرشلا قفو ىلع وا

 عجاف رظ نو د

 هحاوملت ةياشاملا ىف م

 فاطع ( جرو رب هداز

 ( لذلال ها ) قفنا ىلع

 ميةافل شضانلا ني

 لها طلاخو ةنكسملاو)

 ىنعي ( ةمكملا و هقفلا
 مهنع ذخاو مهب طاتخا

 هنطاب كالذل مصاف

 نأ ىنوط ) هرهاظو

 هال اى( هبل مفاط

 نسلا ىلع ىرجناب لاثأ
 ىددمحلا



 تناك نه ءارلامضب(تمركو) هتينالع حالص اهحالصب وهنطاب ىا (هنربرس) محدالاىف ماللا عشب (تحلص و)
 دعباىا (لزعو) ماركلا قالخا هقالخا هيب بو ٠ رح تناك ىا ريكذتلاب ةينالع ل ىف و(هتننالعإلمركلا قذو ىلع

 الف ©( هرشسانلانع ) ال ل ل لل سلا سس سس 2 2 ل يي يي بيا

 لاقنمناكف ادحاىذؤي

 ميسو هيلع ىل اعت هللا ىل د هيف

 نم نولسملا سنها

 نأ ىبوط هديو هناسل

 هل لصخل ( هلعب لع

 برقلا لانورعلا دوصقم

 ثيدح م وهفل ىلاعتللا ند

 ىدهددزب م والعدادزا نم

 ادعب هللانه دادزا امئاف

 ا
 نهر هتجاح نع لضفام

 كس.ءاوزلهللا هج وا( هلام

 ن٠ )هتجاح نع «لضفلا
 لوضف ن٠ ىا (هلوق
 نملاق هينعيالاهومالكلا

 كولا داتا ني
 ا نو ا
 هم الك لق هلع ند ا

 نبا جرخا + هيذعتال انف

 هلوش هلزوءرملا نابح

 (ديعس ىبانعرل بحل

 هللال وسر نعرزىردملاا

 0 هيلع ىلاعت هللا ىلص

 (ىلاعتدتن عضاوتن «لاقدنا
 هرظن دعو هسفنا لازتا
 قرع 6:دج رد )املا
 نءع5نا نيلوعف» ىناثوا

 ماللا نينثال دعته لعفلا

 نال صالخالل ةراشا

 ىلاعت هلل عضاوتلا هبدارملا

 برقتلا دصق ىلع هدابعل لب

 1 طرمشلا قايسىف هنال ماودعلا اهبدارملا (ةج رد ىلاعت هللا عفرب ) هدازهجاو أت ةشاحلاق اك

 . ةفاللا لزاساملا نم (« نييلع العا ىف هل_عحن ) نا ىلا ىا 6 ىتح ) لاق اذلو ىرخا دعب ةدحاو يا

 دادزا عضاوتلا ذادزا |أك ىنعي 4 نيلع ىلعا ىف هلعح ىتح 9 هن رب و هيسقمب هنق رعم
 777097770777 270 بج

 « هنري ست لعص و ف عماملا ف اهب مو ةيراصتاةلمرا ةأرعا تيرىلا ةيرقهنفالخ

 هقلخ ىلع ةقفشلاو ءاحرلاوا هنءفولللاو ىلاعت هللادعون ةَقلاو ديحوتلا تافصب
 تمركف هحراوج ىلع هنربرسراونا ترهظىا 6 هتينالع تم ركوؤ# هايلوالةبحلاو

 قوقملا ةاءارعو ربااوقد_صلاب نيدلا قالخا مراكعو ىئاعت هللا ىوقنب اهلاعفا

 ىنظع بهارل رائد نب كللام لاق ةمثن هو مهذؤي رض 4 هرش سانلا نع لزعو

 طارقسل ليقو لعفاف ديدحنم اروس سانلانيبو كنب لعجننا تعطتسا نا لاقف

 © هلعالعن1ىبوط 88 ةولسلا ىعاودلجا ةولدلاتدج ولاقف سانلا رشاعتال مل

 اماف ادهز ددزب ملو انعدادزانمثيدخلاىفو*هيلع الابوو ارزو هلع نوكي الثا

 6 هلام نم #9 هلايعو هدفت مئاو>نع لضفلا قفناو 2 ادعب ىلاعت هللا نم دادزا

 كسماو 8# ىقعلاىف هباود ىظدمو هيلادبلق نكسيو ىغطب الثا برقلا هوجوىف
 لغشهسفنب لغش نم هينعبالاعف مالكلا كرثناب ةجاللا ىلع دزبام # هلوق نم لضفلا

 عضاوتلا ىلا زغلا لاق +نيفراعلاماقم اذهو هسفن نع لغش هيرب لغش نمو سانلا نع

 ىفاذلاو تكلممو نكسمو سيلم وح نم نودلاب ءافتك ١ ىتاعلاف ىصاخو اع

 نابحنا » بح 8#ضيفلاىفاذك فيرشوا عيض ونم قلك لوف لك شفنلا نير

 هلل عضاوت نه لاق هنا سو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللا لوسر نع ديعس ىبانع

 سفنلاىف ةمظع داقتعامم سانال عضاوتلا ناف ايقيقح اعضاوت هللا دمع لجال < ىلاعت
 #« دج رد ىلاعتهللا هعف رب ف ةليلق © ةجرد 8©هبثاربكتلاب وهلب قبقح عضاوت سبا

 0 اذا داو ءا طرشلا قاس اهنال مونعلا اهب دارلاليقو ةريثكو ادهن
 قالاسرب سانلا ىلع كتيفطصا مل ىردتا ىمومىلا هللا جوا معنىبا جارخاىفو

 ةياورىف ءاجو كعضاوت لثم طقدحا ىلا عضاوت مل هناللاةبرايال لاقىمالكبو

 هللعضاوتلاليقو اريبكسانلا نيعاىفو اريغص هسفنىف هريصيزاب انه ةعفرلا ريسفن

 هلاف“ هماواتحت ةيدوبعلا ذو زهتلا نم ىلاعت هللادعضي ثيح هسفن عضينا

 لكفف ادبع نوكل رادقالل ميلستااب هماكحاوراجزنالاب هرجاوزو لاس لا لاعتو

 || بلكلا نم ريخ هنا ىرب نم قيقحلا لها ضءب نع جالا نبا لاق *ق الملا نيب هعف ريف لاح
 ' || ةعفرلادارانمو لخد. نا لّقحت فلكملا وبلا رانلا لخ ديال باكلا نال هنم ريخ باكلاف

 || ىلا دعص ءرجشلا لفساىلالزنامل ءاملاناىرتالا لوزنلا ردب ةعفرلان اف هلل عضاوتيلف
 ةلذلالثم كبلابهاوملاب عرساالو رارطضالثه ”ىثكلبلطام ركملا ىفلاقاهالعا

 ل36 و 2) يار دم ليثلا ع كدا حرتفو ضفلاقاك راقتفالا

 - هنم 0 1 ّْ ى دبل فويس مشا وتل 3
 | ردتىلع دحالك عضاوتو الاحالو اماق٠ هسفناربمل اذالاق اعضاوتم ن وك قبلك

 اسس

 > رو داو

0 



الع ا ىلا غلب ,ىت> تاج ردلا عفر كندم »ع دادزا مضاوت ا دادزا 5 عل
 هللا ىلع ربكت نمور كيم *ا11ىف اك نيبلع ىف ةج رد

 ريدقنمدعزو#و هي يسال ق || د5 كا رةك ل اعز هللا ىلع را فاضلملا ربدقت ىلع ىلاعت هللادايع ىلعىا (ىلاعت

 اذكهو 06 هحرد هللا هم دكا ةحرد 2 7 فلا اك ١ ىف م«ادبؤملا رافكلار 5 فص وقف مالكلا نودكيو ف اذضأ |

 للم ٌَئ نيءض وم فةلباةم هيقوابا انطا 4 اح هلي 4 مووهفع م اذه و (نيلفاس لا لفس ا ىف هلم ىتح) | ا

 | ااا سلسل

 هللا ىلع ربكت نمو هو هع لن اك نييلع ىف ةج رد ىلعا ىلا غل ىتحتاجردلا عفر هبسح

 افصو نوكينا زوجو رفك ىلاعتهيلع ربكتلانال ىلاعت هدابعىا #« ةجردىلاعت

 درطلا هيف ليق © نيلفاسلا لفساىف هلعجب ىتح ةجرد ىلاعت هللاهعضي 9 رفكنا

 نيعض وم ىفةلباق٠ هيفليقو سكعلاب و رخ آلا مو عفمامهنم لكقوطنم ديك أل سكعلاو

 لوس ر لاق لاق هن ا هنع ىل اعلا ىض رةرب رهىبا نع طسوالا ىف ىنا ربطلا # ططو لمن

 بج وم ىلع ري ملول هنا ىلإ ةراشا هيف # مسملا هرخأ العضاوتنم مسو هيلع ىلا ءتدللا ىص هللا

 نلعركتلاك ةفدص ركل لع للان عضاوتهلسيا همالساىضتقم ىلعوهنوخا

 ةيريشقلا فاك عضاوتلانم ءارقفال عضاوتلاو ءاينغالا ىلع ربكتلا ك رابملا نبا لاقخقسإفاا

 ىمذلاىلع عضاوتلا تفرعدق كنال ةداعلا جر ىلع جارخا ديقلا اذهنا ,نكمو

 ىلاعت هللا هعفر ظ مهفاف ة_ياقلاب وا ةلالدلاباما هريغ مهفيف اههوحتو نمأتسملاو

 لاق ءهدصق ضيقنب هيزا<ف رويغ ىلاعت هلال #© ىلاعت هللادعضو هيلع عفترا نمو

 ىلاعت هللا ىلص ىننلانا ه:عىلاعت هللاىذر ىردملا ديعس ىلا نع ةيريشقلا ةلاسرلا ىف

 ةاشلا بالحي و بوثلا عقريو لع :| فص و تيلامقيو ريعيلا فاعي ناك سو هيلع

 قوسلا نم هتعاضب لمح نا ل هعم نوعطل و مداخلا عم لكأي 7

 فد لاو ! ردا ىدامر حالو 6-5 و ريقفلاو ىنغ ا مناصب ناكو هلها ىلا

 نءاماسب هجولا قط ةرشاعملا ليج ةعببطلا ىركقلملاانيل ةنوؤملانيه ناكورتتلا

 قرف رف رغن 0 ةلذمريغنم اعضاوتم ةسوبعريغنم انوزحم كحخ ريغ

 قىعاامل دها#لاقو «عم طىلا هدب د :لوعبش نا -- مل ملسم لكلا ءم>ر باقلا

 ةنيفسلار ا رقدللا هلءسف ىدولا عضاوتو لاب اتم مالسسلا هيلع حونموقىلاعتوللا

 مكنم دح اوىلع ملكمىنا لابجلا ىلا ىلاعت هللاجوا ليضفلالاقو مالسلا هيلع ح ون

 ناانعو «+هعضاوتل هيلع ىسوم هللا راكذ انيس روط عضاوتولابلا تلواطف ادن

 زعا ىروثلا نعو *ةعانقلا يف ةيرطاوىوقتلاىف زعلاو عضاوتلاىف فرسثلا نابيش

 ليقوىبسفيرسشو رك اشربقفو عضاوت :م ىنغوىفوص هي .ةفودهازرملام هيج قاما

 اذكه لاقف هللالوسر مناي ه٠ لاقف هباكرب سابعنبا ذخاف تباث نيديز بكر

 لعفننا انرما اذكه لاقو اهلبقف اهجرخاف كد,ىنرا ديزلاقذ انا! لعفن نان سما

 باطاخا نرع تيأر ةورع لاقو «لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تيبلهاب

 هللادام ٍ,عىلع رك 5 ل

 هللا همضب ةجرد ىلاعت

 هلع ىح مثو مث ةجرد
 هللابذ وعن نلفاسلا لفسا ىف
 حجرخاو + ه4:م ىلاعت

 طاءسوالا ق ىناريدطلا

 (ططر هلوش هلزومرملا

 هللاىذر ةربرهىبانعل

 لاق لاق هلا هنع ىلاعت

 قلاع هنا لصتشا لوم
 عضاوت نه م و هلع

 ىلاعت هلل ( كلا هيخال

 هزادث( ىلاعث هللا هعف رز

 نم ول لعام ن سحاب هللا
 هللا هدعءعضو هيلع عفت را

 ضيقن هيزاجف 6 ىلاعت'
 دانساب ىورو +هدصق

 هللا لوسر نع مي
 مو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هيفوالا دبع نمام لاق هلا

 ءاوسلا ىلا اهقدح | ناتلسلس

 لآ ير الار ةعئاسلا

 اذند ةناجلا ضرأا
 ءاعسااىلا هللا عفر عضاوت

 دوو < |داوهعباسلا
 ها -ضالا ىلا هللا

 فراعا ضراوعلاىف اك

 اوااقلاب+لانا ىورو *

 ةضورىاك هعفرا نا ايلع ق>و متربكت ماو عضاوت هلا ىلاعت هللالاق رغصاوهو ايلعىدوملا تلضف انبراب

 تباذف ةييولاباهلا رظنف ءاضإب ةردىلاعت هللا قاخاملوالوش وهو هيلع هللا ةج رىفوصلا مساقلا ىلا نعىوروهمالعلا

 ضرالل اداتوا لابعلا 0 ىل ثم نم * تلاقق ضرالا تربك ضرالا اهنم هللاقلذف اهديز عفتراو ءام تراصف

 باها لذف ءاملا ربكتف هناهرهقف ءاملاقلذف رانلا ربكتف رانلاب هرهقف ديدللا قا لاباا ريكتف لابلاب ضرالا رهقف



 ريكف حرلاو دربلاو را نماتبب هسفنل لعج ىتح مدآهللا قاذف يلا ربكتف حبرلا قاذف باها ريكتف ايثدلا ىف ءاملا قرغف
 !( رهو تولاريكف هب رهقذ تولاهللا قلذق ضرملاربكتف هن رهقف ضرملاقلذف مونلاربكف هبرقف مونلا قاذف ىندالا
 كيلا كقاخ ضغبانم برابلاقف هيرججان مالسلاهيلع ىمومنا ىورو + راتلاو ةناطانيب يذب ةمايقلاموي يذلاب

 انالوملاقو نيعبرالا ثيدح ىناك سيك ؟ 9 لفهح هد, تان وهنيع قفص و هناسل ظلغو هبلق ربكت نم ىس وهاب ىللاعتهللا لاق

 سلب ا تلع # هني وشم ىف

 نمي نإ كسير الا
 ته قوا2ره سفن رد

 0 تادديدزا لدزا د

 قااوثات #8 دور نو-خ

 لاق ودود نو ريد ىجعم

 صصقلاة ر وس ىف ىلاععت هللا
 تعم ىلا ىا. + كالت +

 د راكلا + هر
 نوديربال نيذا اهاعجت

 اركتو اشي ىا* اولغ
 ضر رونو هلعو
 ىلع 1 قا +اداسفالو

 نوعءرف داراك سانلا

 + ةيقاعلا و * نوراقو

 رارةتسالائ 0 ةدودخلا

 نيذلا + نيقتلل + ةنللا ىف

 نواهءعلو هللان وعضاوت

 رسمت قي اطلاع ذاع

 0 وزب نويعلا
 عض اوتملا نم (عضاوتلا

 هلعضاوتلاب (ةيرختلا)
 ثاذراهظاىا(قافنلاو)
 (ءابرلا و)هفالخ ناطبا عم
 قالا نمسح هيلع ثيل ىا
 دنع اهق 6 عمصلاو 0

 ءامنغالا نم هل عضاوتملا
 ةاضقلا و ءامالاو

 تاقف ءام ةب رق هقئاع ىلعو هنعىلاعت هللاىذر

 ىّضمَو اهرسك ١نا تببحاف ةو2 ىسفن تلخد نيعيطم نيعماس دوفولا ىناتا امل

 ىلاعت هللاىذ رس ابعن.!نعو +اهئاناىف اهغرفاف راصنالا نم ةأرىم'ةر ىلا ةبرقلاب

 هلاثبانا زيزعلادبع نيرع غلبو هيخارؤسنم لجرلاب رشينا عضاوت ا نم مح

 فلا عبشاو متادنا عب ىباتك كانا اذاف رع هيلا ع مهرد فلاب امتاخ ىّررشا

 اما هللا ج رهيلع بتكاو اينيصاديدح هصف لعجاونيمهردنم امتاخ ذُدككاو نط

 ةلماتا نص تالثالا السا تررسام مهدا نب مهارإ لاقو+هسفن ردق فرع

 كلا دالبىف معلا رعشب ذخ ا نانك لوقب ناك كاعذم لور اهفو ةنيفسيف تنك

 لاقونذؤملالخدف دح-«ىف اليلعتنك ىرخاو ىنزهيو ىمأر رعشذ+أيو اذكه

 زبك مذو رف ىلعو ماشلاب تنكى رخا و دج لا ح راخ ىلا نرجو ىلجرب ذخاف قطا إف جرخا
 ناييصب امنع ىلاعئهّللا ىذ رىلع نب نسا سمو كالذ ىف سف هنرثكل لهقلا ني وه رعش نيد
 لاقو ا 5 هسا و هلزنمىلا مهلج مث مه-*لكا ولزنف هوفاضتساف زبخ سكر هعم

 ةيريثقلا فام ةراصع كالذلك دنمثكا دو نو وقوهعط امربغ اودي ملم هذال مهادبلا

 مهفتنك ىناالول ةجارلاىف كش مل تاف نع نمتفرصنادقو كدبع نب سنوي نعو#*

 تامالعنمو مكك اله ببسانا نكأ م ىتنيللاقو ىف انلهللاعدا لتاقمن كا 6

 راكلاب فذعو مدينا هر دالو صقهتنوأ تبيع اذا بضغيال نا قلخا اذه 0

 عج ريف هدرب مث ماعط ىلا تاممتال”هاعدالجر ,نا دس دا اس ىجضركلان :ع ىكحنو

 0 0302 توض ردو لامة كلذ نع هلأسةةعبارلا فهراد ل دىت> كلذ دعي هيلا

 بي ة,ظع هلىربو دوءرف ىعدب مْ درطاتف درطد ىتاكلا ةلزنع ترص ىت> ةنس

 نوكي دة ووإل مكللا حرش ىفام ىلع كحال كالذدعد ىنوع دمأ ةصنبسج-ىنتدرولو

 بصنلا و لاما نمهلعضا تنم د فال عيل و ءايرلاوقافالاوةيرخكلا عضاوتلا بيس

 دعم ذ ىا # ةليذ رول عضاوتلا ى# نوكبف هلعضاوتنءو# فوهلاوو# كلذ وحنو
 هذه نعىا © اهنعو عضا وتلا ةنايص ىا## هتنايصب كيلمذ فيكلا و ض راعلا ب 9

 نالذ بحعادق حاملا ىفهبهتلا شع عبارلاو# اح ودم كعضاوت نوكي ىتحلئاذرلا
 لمعلا ماظعتسا وهو# بمعلا مسالاوهسفنب و هنأر بم وهف لوعقلل ءانيلاب ىتعي هسفن

 ”ىثلا تكلذنوكلاح # “ىثب هفر لو صحرك ذوو ها عز ظعداةنعاىا## حلاصلا

 | اق اذه كالىعبش ال نيئم وما ريما اب

 «(نود) ةلذرز هلك كالذنم عضاوتلاى'(نوكيفإل ءاذانم6فواخ اوزثهداز هجاوخ رك لامعلا نم م

 «هتايصب) تالاسلا اهيا (كياعف) افءيطو ةوق هيف (فيكلاو) را عضاوتلا نع لص ا ىا عض راعلا بسم

 : 5 2 0 8 ةوزف 6 320 : كا
 وهو) م نوكسو ةلهكلامضب (د-1) ةيدرلا قالخالا نم 2 عبارلا) ةليزرلاىا 007 ء) عضاوتلا ىا

 هلبق ردضملا هعزانت © ”ىئثب هفرشث لوصح ركذو 7 اء ء هلهلماع ةيؤر ىا حلا صلا لملا ماظعتا



 لا نودل نان نقلا نمو عازتالا ةؤيكك (نئاتلاؤاال هب اهاكذتاةوقلا ( سفنلا نس ريغ ا لاش هان
 ايد تناك ءاوس 3 لا ) ليما ىا « نوكرلاو ةممنلا ماظعتسا قلطم ىلع قلطي دوو ) هلصخا فيرعت اذهو '

 انندلاو نينلا منا معا فيرعتلا اذهو 6 منملا ىلا اهفاضا نايسذعم ) و سانلا وا سفنلاىلا ةفاضالاعم ايويد وا

 هنمزملاىا (هنارك ذيناوهو هيلعشىلاعت هللانم) ةليقثلا ةيطعلا ىا (ةنملاركذ) ىنعملا اذهب سهلا: دضىا (ةدضو)ل

 6هردقو) باوثلا هبديزيام هحصم ام ( هلاوث ,ظعو) هن (هفرثىذلا هناوإ هتادهبىا (ىلاعتهللاقيفوت) لاح |

 عفدل ديعلا نم ( رك ذلا اذهو  هفرسث ىلع افطع ايضام 559 ز6- هردق ةءارق زوحيو هتمدخ نم هله

 ةفصب نوكيا تدعمنا نا عا انه ليق ىل اعت» ريغل نا # سانلا وا سفنلا نمل ودول

 هردكتىلع اهتاخ نوكينا اههادحا ناتلاح اقلطمهسفنلامكب ملاعالو ةلاحمال لامكلا
 هاحرفنوكينكلو كا نوكيالنا ىرخالاو عع 0 اذهف هلصا نم هلاوزوا

 هلو بم سيلا ضيا اذه و هسفن ىلا هتفاضا ثرح نمال هيلع ىلاعتهللا نم ةممذ هنا ثيح نم

 ةمذ و لاك هناثيح نم هيلاانئيطه اح رفنوكيلب هلع اقئاخ نوكيالناىهو ةثلاثةلاح

 ةيعنلا ماظعتسا قلطم ىلع ف بهم اه قاطي دقو ف انهركذ ىذلا ب هلا وه اذهو ىلاعت

 هيك هدض و عاملا ىلا اهتفاضا نايسن عمو ايودوااينيد «اهيلا# ليلاىا «#نوكرلاو

 ه وهو هيلع ىلاعت هللا نم و ةيطعلاو ديعنأ| ىا هيدنملا ركذ# نيينعملا ىلع تقلا

 مظع وهف رش ىذلا ل ىل عت هللاىا# هناو ىلاعت هللا قيفوتإ هنا ركذي ناوي اهرك ذىا

 يعاوددنع 8 دبعلا ىلع # ضرذركذلا اذهوو» هزم عنص ريغب هلضش «ءردقو هباوث

 ليت# ضخ#لا لهلا ةقيقللاىف بحملاب يسوول تاقوالا رئاسىف بحسم ب بدها

 ازاَرذ ةيزايتعالا ةلاعفآلا اةلاج دنقلا نوكي اولا 'ثيح نإ علا | نع ك4 له
 بع بيس اذه * 0 0 ءان بهتلاىف اوءقوف ريكا نم

 لكناوهتداراو ىلاعت هللاق ىثلك نوك ناب نولئاق مهنا هعاجلاو ةئنسلا لها

 ةلفغلاو لوهذلا نم 0 52 اب ممم نقلا هدودعو ىلاههنمةممن

 « هنداراو ىلاءتدللا قلك ”ىث لكن اذ رمم 9 ىلا الا ىا # ىل+لا هجالمذ# كالذ نع

 نم هنم ودم اع ىجعلا

 بها وم ا فاك لمعلا حلاص

 ئاوذ د26 ضر )

 ل
 راس ىف يءس٠و هندام

 (يبجعلاببسو)تاقوالا
 ةقيقللاىفإ هنمأ شن ىذلا

 ىوقااىا (ضخلالهجلا

 ةلزتءلاسحع أ_ثنموهو

 ديعلا ؟ن وكي اولا كح

 ةيراشخالا هلاعفال الاخ

 ١ يقر زرع ن2 قرف

 اذهىلع ءانب ىحعلاىف

 هحاولل ةيماحلا قاك

 نع « ةلفغلاوا ): هداز

 ةنااناو هلل >؟ناب رعلا

 نع ( لوهذلاوا )هلل

 0 باس اذهو كلذ

 بكلاعج موه ىذلا ناسذالانه ىرايتخالا ءزانانم هءدنامدلع لكشبالف
 لك ناو# صاك دوج ولابالا قالا قاعتالو دوج وع سيل هلال ىلاعت هللا قل سيل

 5 ولاموءاحولعورع واه ناب# لقع نءهةقاعلادودلا ذالتسملا ىه «دمن |[

 ءايقدلا تدقلا خالع 0 هاوس منمالو قلاخال « هد_>و ىلاعت هللا نم اهلك

 هللالوسر باعصا نه ضعب رظناملانا ىورو *ةلزتعلا بع وهو كلذ لهجا ند

 هنع ىلا هتدلا ىض ر رظعالا قيدصلا وهنا ليق نين>ةوزغ ىف مهتلساو ركسعلا ةرثكولا

 مهنال ةعاجلاو ةنسلال ها

 'ىث لك نواب نولئاق
 هتداراو ىلاءت هللا قا

 لاقت هنما د0 لك نو

 رك ذنعم بلا و هدوعو

 مهم ر و_صتإال كلذ

 ةلمجلا ةبت مجفف مضب ( ىلخا هجالعف ) هداز هجاوخ ىثما هركذ 0 نعء ةلفغلاو لوهذلا نم

 ىرادثخالا ءزإلا نا نم همدقام هيلع لكشي الف ( هنداراو ىلاءت هللا قاع ”ىث لك نا ةفرعم 2 ليصفتلا دض

 نآو ) سضاك داو ولالا ف 00 ا وذ ىذلا ناسذالا نه

 ةمال-س دنع تايرورضلا اهب كرد ةيزبغ ةلآوه ناي ( لَقَع نم ) ةبقاغلا ذووهلا ذلثسلا ىف ( ةمعللك

 0 ىامعهدح ءىلاءتهللا) ءادت الا( نم )عنلا نم ( اهريغو لامو هاحو لو و 2 ةجاسدلا يف صاك تالآآلا

 لص لب
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 فطع 6( ظقدلاو هننلاو ) ةلزنءلا بجع وهو كاذب ل-هلا نم ىثانلا بعلا جالع اذه هل_ضق نم

 6 لابلاب ) هرا_ضحاو كلذك 6 هراطخاو ) خلا ىلاعت هللا قل- ”ىث لكنا ركذب ىا 6 هركذ. ) ةفرعم

 هيبنتلا اذهو ماهنالاو رئاصبلا ىوذ ىلع قال [ك مارمل قفاوم ريغ هنوكل مالكلا نم اريثك انهه انكرت دقو

 قاع ( رهاظلا ىفو ) ةءاجلاو ةنسلا لها بجع وهو لوهذلاو ةلفقلا نه ىئئانلا بجلا جالع خا ءركن
 علا ( بابسا ) ةقيقلا ىلع

 ىريذا اهلوا ءايشا ةعبراب هيلعف بجعلا سكب نا دارا نم هيقفلا لاق همث هجالعىف (قبسامت فرعي انه اهنم بيس

 الط نأ ىاثلاو هسفن- بسغبالو هما و.6. ]طه ركشلاب لغتشي .هناذ هللانم قيفوتلا ىآر اذاف ىلاعتمتلا نم قيفوتلا
 اهب هللا عناىتلا ءايعتلا ىلا

 هناوعت 1 رظن اذاف هيلع

 لدتا كتل لختشا

 ثااثااوهب بجعنال و هلع

 هنم لبقبالنا فا نا

 مدع فو لغتشا ناف

 هسفن بح علال كو "ل

 هءونذىلا رظنءنا عبارلاو

 اذاف كلذلبق بنذا ىلا

 ىلع هنائيس عج رب نا فاخ

 هج سك لقد كنان

 هلمقل أ رلا 'بوعن كيكو

 جر اذام ىرد.الو
 امناوةمايقلامون هءاتكنم

 هرورسو هيبحح نيب

 انها تكلا 2. ع

 ناك ىبعشلا نعو همالك

 هتاظا ىثم اذا لحجر

 نيم ال لج رلاقذ ةباحم

 لجرلا بجعاف هل_طظىف
 ىثع اذه لثم لاقف هسفن

 3 لظلا بهذاق رفا الف ىلثءىف

 ىلاعت هللا قيرط ىف(كالاسلا ىلعذإ) ىلاعت هللا هجر اطعلا نءال مكابس ش ىف اك لج رلا ثالذع٠

 لاحوا رالا ةداءاب هلبقامت لدب (امهريغو لعو مع نم منلانمديف دجوام لكىلعإل هجوتلاو دبعتلا عاوناب6 53

 ةلخ و) ناطيشلا ىلعو هسفن ىلع (ءرسصن 0 وعورلاعت هللا قيفوتىلع) ركشلا6 و) نا.با نمو ع نم

 هللا ل ضفال ولو ىلاعت هللالاقو هللا نأ ةمعث نم مكباموىلاعت هللا لاة(هل) ىوسلا قلخنا كلذ ىا (ماياهناطعاو

 العلا ىوقا نهو) بهاوما ىف اع ءاشي نم ىكزب هللا نكلوادبا دحا نم

 م وهذا فاضللا عجلا هيلع لدياك« ةريثك ىهو ) هنع ةيشانلا بجعلا
 مكنم ىزامهتجرو

 | لكل ( قليصفتلا جالءلاو )همث 6 ةّشاسلا ةءبسلا ) ريكتلاو 6 ربكلا ١) بابسا ب

 هللاىلص همع* ىلا لصو املو دعباعق انل مازهناال ةكوشلاو ةرثكلا نم اباحعا لاق

 كلانا مهلابدأت هو كاكإك لواقدرصتللا هللا عفو كلذ ءركا سو هيلع ىلاعت

 نينح مودو ةريثكنطاومىف هللا ؟سصندقل ىلاعتلاق ىللاعتدللا ةسصنن ودب أيش ىبغنال

 باصاام امهنع ىلاعت هللاىضر سابعنبا نعو «أ يش ركتع نغتإف مكترك مكبعاذا

 ناسناوالا ةليلنم ىتآيام برايلاقذا بهتلا وك نه *ىثالابنذ مالسلاهرلع دواد
 لجورع هللاجواف مئاص دواد لآنم ناسناوالا موبنم ىتأيالو مئاقدواد لآنم

 ىو كسفن ىلا كلك أسو كلذ ىلع تيوقام كايا ىنوع الولو ىبالا كالذ لعفت مل

 ةلفغلا نم”ىثانلا ب جعلا جالع## وههالتاامب هالتاف كسفنىلاكنلك الر خآ ثيدح
 ”ىث لكنا رك ذتبىا «هركذب# ةلفغلا نع «ظقيالاو هبذالا هةنسلا لهابعوهو

 بهتلابابسا © رهاظلا فو لابلاب 8كلذك ه«هراطخاو# ءرخآىلا ىلاعتهللا قا

 بدس لكل © ىليصفنلا جالعلا و9 ثلاثن| ثلا ىف 6 ةقباسلا ةعبسلا ربكلا بابس اوي

 ىأراذاة عب راب عفد بلا هيقفلانعانه ليقمت هجالع ىف#قبسا# فرعي انهاهنم

 فاحناو لمعلا لوبةمدع فا ناواه ركشب لغشية ممن ىأر اذاو هركشب لغشي ا ةيفوت

 ا انا و ةماقلا وب هءاتكن م جركاذام ىرديالو هلم!ءرملا بمفيكو هنائيس حج رث

 . ىقعلا ىلا ايندلا نم كالسي ىذلا # كالاسلا ىلءذ 98 بتكلا

 هيفندجواملكىلع ركشلا# ىقعلاكالتىف هتراجت لامسأرو هتعاضب ةمالسد و

 ةنوع وىلاعتدهللا يفوت ىلعإ» اًضياركشلا 21 ريغو لمعولع نم منلا نم
 هر ضنو

 هللا ل ضف الولو لاقو هللا نفةمن نم مكبامو ىلاعت هللالاق « هلداياهناطعاو هقلخو

 نمو 9 ءاشي نم ىزي هللا نكلو ادبا دحا ن م ركذم ىزام هتحرو مكيلع

 || اوعدي بلا ناف « ةريثك ىهو 8 بععلا ىا و هتافآ ةفرعم جالعلا ىوقا

 )ل8 اك ةريثك تقال ىؤا1ا ربكلا هنم دلوتيف هءايسا دحا هنال ربكلا ىلا

 ةءارقدعإه رو رسسو هب نيد

 1 (كيفعو)

 تاكلهم ىأ ( هئافآ ةفرعم ج

 هعضوم ىف ا ظافلا ٠ ند
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 ةرداصلا 6 بوثذلا نايسن ) ببس (و) مومذملا (ربكا ببسإ بعلا ىا (هنا) هدارفانم تكلذىف (كيفكيو )ا
 نمنمالل) بيس (و) دبعال هللانم ةردقلاىا (نيكمتلا و) ةدابعال (قيفوتلاب ىلاعت هللا م ) نايسن (و) لبق نمكنم

 باوثلارفاؤااهءلع اهب قدك ةمعذىا 6 ةئمىلاعت هللادنع هلنا ) ربكلا ىلع فطع(ىربناالو هباذعو ىلاعت هّللاركم

 لمغلا كاذب بجخعلادبعلا كلذ ىلعاهب منا( ىلاعت ءاياظع نم ةيطعو دمعن نم ةمعن ئه يلا هلاعابإ هيلع ىزاح (اقحوألا
 (هسفن ىزي نا ىلا وعدب) بحت ابي.« وإبهملاباوثلا هلع ق كا اذاوفءال وم ىلع دبعا قحال و ىلاعت هلل هلك لضفلاف

 (ةدافتسالا نم هعنم )نا ىلا( و )ىض رلانيعب رظنلا ناش كالذ نالا:س>الا اهلعف لكىريالفاهنع هاضرل لئاذرلا نم اهرهطل ظ

 ةفينحىبانع لئسوربكتمالو ىصسم ءلالانءالملبق اذلو هنم ه 55ه ]ع دافتسملا ن٠ ىلعا هتاذ ةيؤرل ريغلانم
 لاق علا تدجو فيك

 قلم تقلمت ءاششا ةعبراب
 هلعدع نمناف بلقلاةوسق نع ببس: ا«بونذلانايسنو ربكللببس هنا كيفكيو#
 ىلاهلعةفاض نع ولدالو هلع ظءتسيال هبونذ ركذت نمناو ربكلا نع واخ إقايظع

 نايذ# و8 ربكلا ىلاوع د, بونذلاناي.ذ ناف سكعلاب مالا لب ,هوتالف هيقاون'ذكوهبر

 ةظحالم ىفانبال لمعلا ماظعتسانا لكشب رادقالا ىا# نيكمتلاو ىقيفونلاب ىلاعت هلا عن
 ا لم قيفوتلا واحالذا دابعلا لاعذفاىف قا 0 ىلءاعيح قيفوتلا

 0 ا 0 «# هءاذع و ىلاعت هللارك«نينماللو 6 وه هيفلم أنة ىلاعت هدام ير لكلا

 هدنعال ويتم ةلوكا دنع مظعتسيامعا لمعلا ناف هلم مظعتسيال هللافوخ هيف نمناف
 ىعادلا بيسلال ب ةيضضتقملا ةلعلا دارا سيل كا نمالابجوب لوبقلاو ىلاعن .

 نمةمأ ىهىتلا هلاماباقحو ةنمىلاعت هللادنع لذا ىريناله ببس «وؤ# ةلجلا ىف

 هلل_ضفلاف لمماكرذب يهملادبعلا كالذىلع اهينا «ىلاعت ءاياطعنم ةيطعو هممت
 لك ناله هسفن ىزيناىلا وعد # بيس هوه ءالوم ىلعدبعال قحال وىلاعت

 مدع نم لاعالا قلخ ىف لازتعالا ةدعاقىلا ليمدناو اهداقتعاىف تانسح اهلعف

 نه هعنم وو مكسفنا اوك زاالفىلاعت هللالاقدقو دبعلاةردّش ليىلاعت هللا ةردق

 لثسو ربكتمالو ىبعس# علا لانيال لبق اذلو هداقتعا ىف هنم ىلعا سييلهلال # ةدافتسالا
 تءضاوتو بلكلاكت قلمت ءايشا ةعبرابلاق علا تدجو فيك هللادحر ةفين> وا

 ىأرلا باصصاعم «ةراكتسالاو» بارغلاك تعيصو راجلاك تربصو رونسلاك

 0 ف ل 0 قيبااو را بلا قد ز# 0 نازي» ىه لب امر 0 8

 ل وذل ةذص ةركن © ثالث لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلانع دنع ىلا" هلابك ر

 1 0 ادار نولعاةند ربىا «تاكلهمو هلوق رباناوث الث لاصخىا ا تق و ةمثنم :

 لامار نا وال هللااهبج وا تالا عنم ىف هبحاص 6 6# عاطم © 2 هعو د

 او رعد هل وه عيطيوا ةعاطلا مسالاو عيطم وهف هعيطي هعاطا لاب هلامىف هيلع ىلاعت

 امها زومرملا قهيبلاو رازبلا جرخا + ةرصقلا فاك نازيملاب سفنلا لادتعا اذكو + هضورع نزوب لدتعم رعشلاف +ناث

 لاصللا نم ىا (ثالثإ) لاقدلا (!سوهيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلانع هنعىلاعت هللاىضر سنانع) (قهز) هلوقب
 ثيدمحلا انركذدقو تاحرد ثالثو تارافك ثالثو تارصم ثالثوهلوقب اماباقع ميسقنلا ىف اهعوقول اهبثئدتاو

 ىا (عاطم) ةلمهملادبدشنو ةمعلامضب (مث) كالهلاف اهبحاصل تاعقومىا (تاكلهم) ةعدبلا داقتعاىف هلوطب
 عمك قامللاق حو قملا ق>نم هلعام ىدؤيالف هلامبات هبحاصو اموبتمراصف هيلعبلغف هبحاص هعاطا ل

 عاطملاب محلا د.قامتاوهريغو عااصلا حرش ىفاك ةنسلا حرس هرك ذ هتقفن هيلع نم ىلع قافنالا نع عانتمالاو ةاكزلا

 بارغلا حابص نوصو

 نمؤوملا قالخا نم سيل

 فو) لعلا بلطىفالا قلقا

 مومذم قاقلا رعتما ملعت

 يغني هلاف لعلا باطلا
 هارب وهداتسال قلع نا

 ىهتنا للعلا مهم ديفتسيل

 روك ذم هقرقحن ماه و همالك

 ىا «(ةراشتسالاو )) هيف

 3 ةرواثشملا نم دعم

 رومألا ف قارا تاعكا



 محتل درحم لحن مو
 نورت اعا ه5 ل4

 اما اعاطم ناك اذاثالذك

 مزاول هنالالف مطي ملاذا
 لكفا رم نعش« قدا

 ةاتلاق رىادلا ام
 كالذ سبا وكاسماو ضيق

 وهوىدآلا نم بح

 (ىوهوز ربدتهيف ىلبج
 ةغيصب (عشت) روصصق#

 هله عاام عبشي نأب لوعفملا

 6و ءاوه راضصو

 ىو هلعبات .هيحاصو

 هليادرمصبال وهند هيلع

 تارت لاك لالا

 هاوه ههلا ذا نم

 (هسفن ءرملا باحعاوإ

 ناكل ني تتح اذان

 مدقتالل هللا ةمعت نايست عم

 هلزوم رم ارازبلا جرخاو*

 ىا (هنع) (زز هلوشب
 ىلاعت هللاىذر سنانع

 هللا ىلص ىنلانع) هنع

 لاقدا !سو هيلع ىلاعت

 مكيلع تيشاناونذن اول

 نم (كالذ نم 0 وهام

 معلا ) بنذلا ةدنرج

 نم لدي ب صنلاب بعل
 أدبه ريخ معقرلابوام
 وهام باوج فوذحم

 سدتأ ؟ ة- لوس

 مورلاو لئاسال قح مهلاوما ىف و ىلاعت هللالاقدقو ىقلحخلاو قالاقوة>ىدؤيالف

 تءارلانء لقناك لل أ سفن نود دايقنالاب قلعت امتامذلا اذهناهيبنت ددقتلاىفو

 هبرمااملكىف هاوه عتب وهوا ىوهلا هلعفوا ةلوق ىف لكع بتي ناب # عبتم ىودوإ#

 ىطرقلانعو احتفناو هريغىلع هفندحا لك نيس ىا « هسفنب ءرملاب'عاو

 انسح ”ىثلانادجو باءعالاوىلامت هللاةنم نايسنعم لامكلا نيعباهل ءةظحالم هنا

 هللا لاقىدنع اع ىلع هتيتواامتالاق نوراق ةتصق ىف ىلاعت هللا لاقاك كالهلا بيعل اجره

 رصدعلا ةهقفتم ىلع ةبلاذ ثالث ةكلهنا ثتئابلللاتاهما ىلا زغلا لاق ءهءانفسذ ىلاعت

 000 07 0 8 هعترعناف اهم كلقرهطتف دهتجاف يجمااو ءايرلاو دسحلا
 ىمماو ءايرلاو دسملانم“ىش كبلقىفو ما ةطاصةش كالوس هنانظنالو

 بلطو مفرتلاو مدقتلا سلاما ىف هتصنت و سلبا لاقاك اناوانا لوقينا بمتلاّةرمثو

 ةرخآآلاو ايدلاف كالهءكلذو همالك درينانم فاكيتمالا ةرواحلاىفو ردصتلا

 رك و لثم ءاعلا ءاردخ .تحام و باحجالاب رعشبامت رابكلا_ ضب نع لقنامو

 لومحت دحا ىلا جرب رف زرابمنم له تاقو ض الا راطفا ف تفطو تح رنا

 عباس ثيدملا ليصفن ضعب تمعسدقو فراوعلا نع لقاك ركسلا لا و2 ]ع

 ان جارعمةمكح هجونم اناس هيلاريشاام ثيدملا اذهفئاطل ندو باقلاتافآ
 رادقملئاسم عبرايف اورظان وىلعالا الملا مصتخا هلاوهو ودلع ىلاعت هللا ىلص

 امتاتالكشلاهذهنا اولع ماللاهلعانين ثعبال اهلل اوقفورملو ةنس فالآ ةعبرا

 ماقم ىلا هبي > هللااعدؤ هلجال ىلاعتهللا ىلا اوعرضتف س وهيلع ىلاعت هللا ىلص هنملحتت

 تيأرمالسااهيلعهلوةجولا اذه ةلج نمو جواام هدبعىلا جواف ىتداوانيسوةباق
 هدب عض وف ّ راي لعتتناتلقف ىلعالا الملا مصتم مقدمشايلاقن ةروص نسحابىبر

 تاقف ىلعالا الملا مصت يف ىردتل ه داي لاقمث  :دكنيباهدرب تدج وف ىئتكنبب
 ىتكئالمايلاق مثدمتاي تقدصلاق تاكلهملاو تاجردلاو تايجصملاو تارافكلا ىف من

 مالسلاهلعلاقف تارافكلاام ليفارسالاقف مكلاكشا اولكافتالكشملا لالح متدجو

 ةالصلادعب ةالصلا راظتناو تاءاجلاىلا مادفالا ىثمو هراكملاىف ءوضولا غابسا

 سانلاو ليالاب ةالصلاو مالسلا اثفاو ماعطلا ماعطالاقف تاحردل املي اكبم ناقمت

 رقفلا ىف دصقلاو ةينالعلاو سدلاىف هللاةيشخ لاقف تايم لدا ربج لاق مثماين
 عاطم 3 لاقف تاكلهماام ليارنع لاق مث ىذرلاو بضفلا ىف لدعلاو ىنغلاو

 رازبلا «ز# د#ت قدص لكىف ىلاعت هللا لاقف هسفنب ءرملا باحعاو عبتم وهو

 ماوللاقهنا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع دنع ىاعت هللا ىىض ر سنا نعىا # هنع 9#

 || هللاركم نم نمأيال بنذلا بحاصنال *«كلذنم ربك اوغام مكيلع تيشان اوبنذت
 هوفع ايجار هيئذ نم افناخ نوكيلب ىلاعت هللادنع اقحو نم هل ىرالو هباذعو

 رورغم بحملاو ةبوتلا هلوجريف هنايصع فرعي ىصاعلا نال «بما بتلاوي

 .( هلعب)



 معلاو ىلاعتهوفع

 نر كالذو ريذهملا ىف |ةغلابمو ريرةتلا ف ةدايز رركوسفنلاف رذا هن وكلن مالو الجو ا ةلا نو 5

 ند نهاد 00 تبن كلا كح اص

 7 سي 090 ]- عقا ولا ةقياطم ملا( اطخلن ا ) فلكملا

 نيكد نينا ليق اذاو اوزص نوني مهلا نوبي و ةددعإ هن وتف هلمعو لعل

 نحعلاو رو صام ىلا هدسشت اعدق رصين و هلودصل هللا بي.> نم ولا و راتكدلا هبوشي

 بنذلاورابكتسالا مجذإ بجعل انالهيلا هفرصي بنذلاو هللازع دبعلاهجو فرصي

 هيرىلا ءرارطصاو هراقتفاديعلا فاصواريخو راقت:ةالا ىلا ىدؤدو رارطضالا ني

 هل>ا| نم هف والخ ةنا هن لغد ىدذدلا 0 ديلا نا فلسلا ضءبلوق ىنعما ذه ليق

 ىأرلاب يدعلاي جعلا مها و 8اهبهنايرو هبجعوربكل رانلا اههلخدي ةنسللالمعيو

 0 هن وكلا حصان محدن معملالو هيلع مدبر ## ىوهاالهاك © هج رفيفءاطملاا

 هلنب ز نا ىلاعت هللا لاق لف له اج هنا عم ه« لاهجسالا نيعد ه ريغ ىلا رظنب لب هداقتعاىف ٍ

 وا احا ردتسا ىلاعت هللا اما ي,ةلحا نزااو هلع ىلع ءاوهو همثو تلغي هي ه] ععوس

 و رعشبال ثيح نم اعنص ن ونس مهنانوبسحي ,هو 9 ةح ة« انسح هارف# ناطيشلا

 عدبلا ىبعىا# اهبلعا ورا امنا ةهالعو هللا و عا عج 0

 جالعو# ملالضاو م4 الضيف اوقب ةأوعاهت وريىبأا 0 مهلا راب 1 2 لالضلاو

 ىور#بعصاو سسءا# هي ةقالا داقت ءاىلع اطال اولا معلا ىا # بيع ااذه

 مكيلع ىلاهت هلوق ىعم نع لاؤسلا دنع لاق هنا ف 1 ىلاعت هللا ىلص هلع

 0 را مكسفنا

 عاو ةرثؤءايدو اعبتم وهو اماطم احن 52

 اذاف ركتلا نع اوهانتو فورعلاب اورعأت متيدتها ذا لض نم

 كايف كا اهدنا ىاىد لوكا
 ةل الضلا نم هم 1 مهام ىلع او رمداام مهب أر نوي < هاكر افكلا لب عدبلا لهاناالولف

 #« هنظيدبحا 5 0 وباحجعالا اذهبف اهلعةلدالا اوءاقاالو

 ةمأو 9 هعفد بعصيف بكرم لهل # الهجال الع © ىأرلا ىف أطذلا الذ

 ىلا جاتمعام ىلا معلا دعب هبلطي انا 6 جالعلا بلطي الف اضرمال ةعصو ةيقلال

 ةطاعمىف نيئذاللا نييئاحورلا «# ءاببطالا ىلا 2 «ىغصبالو © هتلازا

 ءاد هداقتعا مدعل ةنسلاو باتكلاو نم ةيعرشلا عما ةيوداب بولقاا ضارما
 هك # ةعاجلا وةئسلا لها ءالع مهو #9 ءاودلب ءافشوذعص هسفنىفدقتعي امنالب

 هللا ىبص ةلاسرلا ندعم ند د كا نك مهيداعا لذخو مهناماو ىلاع: هللا

 قالا نامصقنالو ةدايزالب مهسفنا ءاةلتنم مهفرصنالب ل_سو هيلع ىلاعت

 ايجارهمذ نم افئاح نو ىلا#عت هللاد:ع اة>وشنم هلىرال و هاذعو ىلاعت هللار 5-27

 ءاريىذلاىا «ىأ رلاببجعلا) َ مق ةعااو دكا ىأ 000 اهب رفظهلا هظلاهيا طال تب

 هلهج ةدايزل( 4 طاعرضصلو و4 ف هاطخ عم (هبح رغب 9 )هل زيعملا بح

 مذيب محدن عمال وز

 0 ( حمدان ز) نونلا

 - ! (رظنب لبر هكر

 (لاهجسال |نيعبهريغىلا)

 هللا لاقإل لهاج هناو

 تكس ©( نز نذا ىلاعت

 ه.زعال قيقا لعافأا نع

 ةئاوأ ناطشلا امأ وهو
 ءازجو احاردتسا ىلاعت

 ىداكلا ثي.لخا هلعفأ

 هدر ا
 ةفاضا لبق نم « هلع
 كير دولا لإ دع صا

 قا ماس
 نك هنا لاقو ءرصنا
 نيذلا ك_ءاوا'قح ىف

 هناقاو مهب رتاياب اورفك

 مهلا نوي_سح مهو 0

 كالذو ( اعنص ن ونس

 اوقبيل مهل جاردتسا

 لها عيج وإ) مهلالض ىف
 (لالضلا )لها (وعدبلا

 لا لاو لاسفل قى
 ىا (املع اورصااما)
 مهلالض و مهتعدب ىلع

 اوقبف (مهئاراب مهبستل)

 مهلالضاو مهلالض ىف
 بجعلا اذه جالعو )

 اًماطم(اذع هتظيديحاصذا) هيحاص سفن هتلخادا «بعصاو) (ىن "م ةشر) هعاونا ةيش جالعن٠ (سدعا

 هاظي (و) امن*لكف ةروسكم نونلاو فاقلاب (ةمقثال) ةلدحلاب(ةممن) ءارب (و) هلقباطمريغ (الهجال) عئاواا
 ءاودب نيف راعلا (ءابطالا ىلا ) هععم ليك (ىغصيال وز هلاوزل «(ج العلا ب هد الف ) اهب اذا (اض مال ) سفنال(ةحر)

 بويغلا مالعىلع نولبةلا بولقلا نوروذلا (ةءاجباو ةنسلا لها ءالع) ءابطالا ىا (مهو) ءاد هارإل هنال هاد



 سماها ؤ
 واه بش سانمو

 ثححألا) ىعلقلا جب العلا ىف

 هد_ضو 0 هفب رعت ىا

 اهدا 0

 لاوز)ىنء مهضعارعو

 (دحا نع 0 دمعت
 7 نعنلا نيد مْ قلل

 ىذلا ىإ (ا0) 0
 | ىدد حالص هيف هل)

 ى ررض ريغن» ىودد
 حالصا ديق ( ةرخآلا
 لاوز ع : ذا ىروخدلا

 )ع سميع

 | كح وأ

 تما وبدلا حداملا
 ادي نود هارد لا

 ىطعي ال ةريث لاو ماهل نك

 ةيصعلا هل اهلمت لب اهقح

 مدع ل ةدارا « وا(

 ءادنتا » هلا اهلوصو

 ىلع فطع ( هحو )

 (هلراكنا ريغنم) دان

 واو 2 بحلا كلذل ىا
 كبلق ىف ) بملاىا (عقو
 ىا )2 را نم

 تد_>حوو (ر هتابح 6

 نيفين (يراجألا
 هدم رك (هيف هع وقول 2(

 (قافتالاب هن ل الف)

 نط وكنا نا تاع
 الايك [ت 2 ل كا
 ناف) مياعءنعوااهب مهنا

 دعب راكنالا ىا (دجتمل

 كد ع

 ااا ل ىف لوالا ثلا (ثحابم ةعبرا هيفو دسحلا ) ةيبلقلا ةيدرلا قالخالا نه
 عبا رلاثدملاو ىلعلاو ىلعاا هج الع ىف هي 56 8- ثلاثلا ثحملاو دسملا تافآ ىف ىتاثلا ثحمملا واهم

 هدضوهريسفت ف(١)# ثحابمةعبرا هفو دسملا 98نيتسلا نم # سشع ساما

 ج العلا ىفو ) العو اع هحالع ىو 0( هنافاىف ١ 6 اي يتحأو |مهيس انم 2

 هد_ضو ن2 كا ىأ 4 ا_ىهبساتمو هدرصو هريسفن ىف لوالا تلا 0 ىعلقلا

 دا محدشلا ضعءبىفو باوصلاوهو © اههمك>و هب

 هلام 8 قلذلا نم # د>انع 9 ةيويثدوا ةييد ه ىلاعت هللا ةمتن لاوز ةدارا

 هلاموا لع هلع نكن يد ةريغلب دسم سيل حالص هل سدا امذا 3 ىيد حالص هيف

 ررمض ريغ نم 9 هاللاو لاملاك # و 3 حالص * وا ِ 0-2 هتيصعل كلا

 هتيصعمةلا اهلعحيلب اهتح ىطعبال ةريثكلاوما هلزك راج هاماو « ةرخآلا ف

 مدع 0 ةدارا 3 وا 11 نوكيال ردا وجدل حالصلا لاوز 0

 #© هلراكنا ريغنم هبحوا © ءادتا دحالا كلذ ىلا هيلا هب ةمعتلاى'قاهاوصو

 ولو 9 هركتب ملو دس كاذب خاف ءىث ىلع ادحا دسح ادجا 00

 راكنالا تدحوو 3 كم دصقو د رايتخا ريغ ند 3 ةرورعد 3 كيلفىف عقو

 2 فالرغل ةينث الد [ييكح

 ..لخدنال رطاحلاانال *« قافتالاب هب سأب الف #9 تركتاف رهظالا لعل 5 هيفدهعوةول

 لعل اهعسوالااسفن هللا فاكيال اهبذخاّويال ةيرارطضالا رومالا ذا فيلكتلا ت

 دوو ىرايتخا كرئلاذا ىلوأ دك ناك (عرروخلا اهانعم ىلع تسول انه سانا كَ

 ةيادهلا نع

 يسلم نا ىنععاضيا لممتسترو اهنا قبس دوودسملا

 ء لقناكمثأيالو هياع رجول ىلإ ىرارطضا اذ_ه دو>وناتفرع

 ش0 ناب

 ال تفرع ةسلدوو قاكلا نءلوةنملاوهو لوالاىلاعجاروهو هرغ

 ما هلو داع

 1 ا حان ا وسأبا|نالبجاولا ىف لمعتستدو لب كا وسلاب سأب ال هل وة دنع ةياهنلا بح اص نع

 هيلع حانجالف ركءاوا تاب لاح نف ىلاعتهلوةىف تود> وال حانطا ذو ىىراستااك

 00 اناعدهازلانع 0 0 ةاذك 0 00000 رجل ام 4! ق وطينا

 نع كلا ةمهذ «لاوز 0 1 00 0 1 ايدحا 1 هعوقودعب

  ردصْناب «هاضتةع تاعنان #ريغىلا ةمعن #لوص ومدعو# ةدارا © واؤق دحا

 لج وهنع ىنغتسم# ح راولا ضءبىف هرئارهظوا# هلوقفهنع ابيس» نوكيامكنم

 زاحناو ىثحوارك ذب هلعل ىلاءتهلوة ىف اكريسفت فاطع نو د ناىلع واولا ىنعت وا

 " ىراصنوا ادوه اونوك ىلاعت هلوقىف أي لاج-الادعب ليصفتلا ىلع لملاك هسفنىف

 3 ىداوا نيس وق باقل اعت هلو تارضالاكو نونوا رحاساولاق اودتهت

 © قافتالاب» ىزا تحاب س أ هلعا عوق وديق ا رحد خل 0 هنا تحال

 ةرضم تانك نأ ريغ ند 0 ا .صعم ىاو دع < عنرصممو

 "0 ناو) (ماضتقم تلعنافلودومدعوالاوز ةدارا 2 20 7 :خابمقووا )رايت ةحارلب باقااىف هعوقو

 داقتالا) لع هش رعت قابطن الما رح ليي ركاذ(ةحراوطلا ضءبىفهرئا رهظوا )رايةخاب هنم عقاولا تالذ ىضنتم ىا
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 كاذنم ( دوجوما ناكو ) حراوطلانم ”ىثشىف (الصاءرث رهظيملو هاضنقع لمثل ناكل كلذك مقو (ناو

 اوفاتخا) هيلعقباسااهذ رعت قدصا دف )ح راوللا نودىا(طقف) هريغىفالىاىونعمديك أت (هسفن بلقلاىفإل

 تهاوملا هزهذ لزغلا لمعل هيت ءازلا دم دثتب (ىلا رغلا )مال الاد ج «مامالا راتحمو اغا هبحاص نوك الى( وهتمرحىف

 ةلازغىلا ةبسن فيفضأاب ىلا زغلا و نيدلادعسا فاقع حرش ةيشاح ىف ندلا ماصعلاقو +ةرجازلا راك صوغنع القن

 لا هيف" لارالا نوك ناد وجر )انو عوز م حرش اذك ماوعلا تافيكتنم ديدشتااو سوطلاةيرقىهو

 (يقفلا اذهنظو هتمرح) همالك ىهتنا عدبلاو تالاهجلا تائظ فك ىف سعثااك ناك هنال سعثلا نعم ةلازغ

 اءوضخ رهاظلازء لدعو ىنظو رهاظلا ىذتقمذا ىاكسلا قيرط ىلع تافتلا ةرابعلافو باتكلااذه فلؤم

 نبدلا لك معلا تدجو اذه تيدك امدعبو ةمرطامدعىا هي 599 ]#- (اهءهدعإ هاوملاىفاك قدللاداشز او

 2 هلع هللا ةجر د ل ل م تآآا

 ةحراج ىا ىف اضءبوا الك # الصضا هرثا رهظي ملو ءاضتقع لم م ناو

 حراوطلا نود «طقف 88 دسملا سفنىا «هسفن بلقلاف دوجوملا ناكوإب

 رات#وامثآ هيحاص نوك 9 ىف «وهثمرحىف اوفلتخا# نكلاضيا هيد ع

 «اهمدعإو هسفلاوضهي فن ف:صلادبرب «ريقفلا اذهنظو هتمرح ىلازغلا مامالا

 ىقبسقراشملا حرشىف نيدلا لك اميثلا تدج واذه تدتك امدعبو ةيشاملا ىفلاق

 ىعدماىفدراوتلاعقوذ لئالدلانم انركذام رك ذبل نكأ ةمرملامدع اذهىفراتخأو

 # نظلادحا نهنهوحيالث الث سو هيلعىلاعت هللاىلص هلوقاؤ# نيملاعلابر هللدجلاف

 مكندحأ و دسلاوول# شال ةراما ”ىثلا لعجوهو «ةريطلاو# ءوس سانلاب

 ءوسأاب # تذ ظاذاوإ# هلوق جرلاكلذو روكذملا كلذ نمو صالملا # ج رخحلاب

 6 ضءافتريطناذاو 9 نةث'ملام كحراوج يفهرثا جركالىا «قةحنالفإل دحال

 دواس#ملا ىلع مظنال # غنالف تدسح اذاوو# ىلاعنهللا ىلع لكوتلاب هاضتقم لممثالو

 مارح سبا هرثا حراوجلاىف رهظيال ىذلادسملانأ ثيدالالدف الوقوا العفهيلع

 ى

 مدع اذه ىف راتخاو

 قراشملا حش ىف ةمرعلا

 نم انرك ذامرك ذي مل نكل

 دراوالا عقوف لئالدلا

 بر هلل دجلاف ىعدلاىف

 فنصملا هركذ نيلاعلا

 ىلع لدتسا مث ةتاداخ ق

 هلوقل ر) هتمرح مدع

 (ثالثطسو هيلع هللا ىلص

 ىا ردقملا هذصول دا

 ثالتوا ثالث لئاصت

 ىا(و#:ال)لاصملا نم
 (دحا نهنم) صلخنتال

 اهنم لسي مل ةياور ىفو
 سانلا ( نظلا ) ةمالاهذه

 ركب (ةريطلاو) ءاوس
 لءج ىهو ريطتلا ىاحفف

 سا ةوامداع ا هلا
 قانعا 4 اةسحاو )

 (صضمافتريطت اذاوإ كيظ ىضتقم (قةحيالف تاظ اذا) لاق انثننا اولاق مهناكو (ثالذنم جرخحلاب مكثدحاس ور

 ايندلاىبانا (هجرخ) ل#ثالف ايش كبلةىف تدجو ناىا (غبتالف) ادحا «تدسح اذاو) ىلاعتهيلع الكوتم

 لم الف. ءوسلا نظ لسملاب تناظ اذا ىبعي ققحتالف تذظ اذا هلوقىنعم ثيالاونا مامالالاق (ايند) هلوقب هلزومرملا
 توصوةماهلاتوص تدعمو عضوم ىلا جورناتدرا اذاىنعي ضءافتريطن اذا هلوقو ةنباعلاب رئملامةقيقح الذ ٠

 هركذنالو ملكة نالذ كبلق ىف دس> ناكاذا ىبعب غبتالفتدسح اذاو هلو و عج رت الف ضعاف كن امضعا نم ”ىث مينخا وقعقعلا

 علاطمىف شو رلادتهرك ذاذكهو هءالكىهتنا ثالذ ىف الع لمعث و انا الاب لفت لام كبلق ىف ام كذخ ا ؤيال ىلاعت هللا ناف ءوسب ش

 دساطاهنع ولءالىذلاددهلاىا (اذه)/جوهريغىتالاهلوق هربخ أدتبم (ىلاغنهّللا وح رولا رغلامامالا لج- و )راونالا ش

 نوكىالكبسانملاوهو هيفهرارقاو كبلقىفهلاقبابغبتال ىنعم ن وكي نا لقي هنا نحال

 حراوبجلاب راهظالا ىلا جاتحال ذئنيح ةمرهلاف ايرايتخا هلاقباو ايرارطضا هلادتا

 تناكنا رنثلا ىلع ةينلانانم:انلقام هديؤنو بلقلا ىف رازتسالا درع لصخلب

 ذا هذال نضل و معلا نا ىلاعت هللا لاقاك !هيذخ ا ؤو.ذ رارةسالاو -- ةداله ىف

 ىلازغلا مامالال حو ايئدلا ىلازءا اند # هج رخ وال وسم هنعناك كئاوا لك

 ثيدملا ف روك ذاادسملاىا «اذه هجومريغهلوق هربخ أدتبم © ىلاعتهللا هجر



 4 ودعلاةناوزب ايعربط ار> كيلق قتد> وىا تدسح اذا ثيدحلا ىنعم اذه ىلعف (ودعلاة معن لاوزإ عبطلا بح ىلع

 ١ (ندلا ةهج نمزز با اذهل سفنلا نم سدي ٠" . (ةهاركلا عم)ةيش ال اىفاك ههركاو ءاركنا لب هلبقن الف ىا غس الف

 هتمرا ةهاركلاب قلعتم
 ةدافال هنال ( لقعلاو)

 د_ناملا باعتاىوس هيف

 ةغيصب ( هجوم ريغ )
 ةَقيقح دسط اذا )لوعفملا

 دك ىف ىلإ ءدارألاف

 بح دردممال ( ةهاركلا

 هل ثالذ روطخو عبطلا

 كالذ نال (اهءماحتالف)

 دضا|ليقاك داضتلا ناش

 عماجالاك ) نامةكبالنا

 ةعرلا ىه ( ةويشلا

 بح ىتءا 2 مالا ق

 دضىا « اهدض عبطلا

 هلوقبدضاا ريف وةوهشلا

 ىه#( ةرفنلاوهىذلا 0

 فال ) “ىلا نع دعبلا

 ىا © نييلوالا نم لك
 هناف) ها ركلاو ةدارالا
 نبي رخالا نمالك عماجي

 اما ةرفنلاو ةوهشلا ىا

 ةوهثلا عمةدارالاةعماجم
 ميمصأ لسعلا لكا ىفف
 ةرفنلا عم اماو جازملا
 لولعارملا ءاودلا لكا ىف

 ةعماحم اماو جازملا
 ىف ةوهثلا عم ةهاركلا

 لتعلا لكي عنتمملا

 عمو هض راءر رض ل جال
 0 عندما ىففةرفنلا

 هجايتحا مدعل رملاءاودلا
 ةيشاح ىف اذك هنراصو

 ةرفنلاو ةوهذلاىا (©نايرخالاو نات رايتخا )ةهاركلاو ةدارالاىا «نايلوالا و دازهجاوخ

 | تدكنلا تحت نيلخاد ريغ اهنال,( ةمرإاو لكلاب نافصوتال ) .امهنف جو ركنا ىلع هل ةردقالذا (نات رارطضا)

| 

 ٌْ ٍْ ى:«هىلع هي لقعلاو نيدلا ةهج نم ةعاركلا عم ودعأاةمعن لاوزل حمبطلا بح ىلع ف

 غب الف ودعلا ةمعت لاوزل كبلق ىف ايعبط ابح تدجو اذا تددح اذا

 " || «ةدارالاىفةقيقح دس اذاهج وم ريغ هنعلقناك ههركاو ءركتالب هلبشت الفىا

 ' || لا هللامعت لاوز ةدارالب ةدارالاقلطم سيل دسلانا تفرعدةو قلط» رهاظلا

 صاخلارك ذوا ءزجلا ةداراو لكلارك ذلب !يقيقح هانعم ضءبىف ظفالاسيلو

 مالسالا رف دنعةرصصاق ةقيقحءانعم ضءب ىف ظفالا لامعتساون زاملا نم ماعلاّةداراو

 ذقيح مزليف 4 ةهاركلاد_ضىه ىتلال مهناف ةقلطم ةقيتح كاذرملست دءباذهو
 الف ىلقلا بلطلا ىنءىاهن وك ردابتملالب هيف لمأتف ىضرلاو ةبملا ىنعي ةدارالان وك
 ناد_ضلاو. ىلازغلا م)1ىف امهتعما# مزل دقو ةهاركلا عم ةدارا ىا © اهعماجت

 اههعاتجا ىضتشالافن آهنع لقناو# فنصملا ررحام ىلعمامالا مالكلوقا ناعتجنال
 لاحلاف هيلق نع هجر و ههركي ل هليعتال مث ىعيبطلا بحلاالوا دجوبلب

 وه سيلو بقاعتلاوه مامالاىلع مزاللاف ابقاعتم امثدوجوال اعم نيدضلا عاقجا

 فئصملا ىلع ئخدقارهاظ هنوكعم اذهو مزالب سيلوهو ةيعملاوه لاعملاو لاحم
 مهضعب لاقام لرقم هروهط عم كالذىلع اوهبالو اوضرعت مل حارشلا روهج لب

 دس اناف نيتهعلا راغتل اسم ريغف دساملانم ةهاركلا دوجو ناكماؤن دارانا
 هذه عم ادسح هوكىن داراناو عسشلا ىضتقع ةضراع ةهاركلاو عبطلا ىضتقم

 ةهاركلا كالت همنا نم ادس>هتانهفدسالا ةيهاممامت دوج ولاضيا [سمريغف ةهاركلا

 لعل## ةرفنلا وهىذلا 9 ةوهشلا ىا هياهدض عبطلابح ىنعاةوهشلا عماالاك وف

 .ىا##نييلوالانملكف ال ف هلوقاماو ةدئاف ةدايزدل سياه: كل راهظتسالل ريظنت اذه
 علطن افهرخآىلاةرفنلاو ةوهشلا ىا «نييرخالا نمالك عماجي هنافإ» ةهاركلاوةدارالا

 ةوهثلادجو اذاهنال فنصملا عز ىلع نيدضلا عاتجا مزلتسي لب هسفنىف هتدئاف ىلع
 ةعماد اما ىثدلا ىلوملالاق دقو «مهفاف اهيف اهفءاقجا مزليالثم ةدارالا ىف ةرفنلاو

 رملا ءاودلا لكا ىتف ةرفناا عماماو جيازملا 3 لسءلا لكا ىفف ةوهشلاعم ةدارالا
 لجال لسعلا لكا نع عنتهلا قف ةوهشلا عم ةهاركلا ةعما# اماو جازملا لولعم

 ه6 ناياوالاوؤي هجايتحا مدعلرملا ءاودلا بر نع عنتمملا فةرفنلا عمو هيض راهررذ

 اه«ةدارالان وك دبعلا ةردق ته اهكأ وخدل ه«ناتيرايتخا# ةهاركلاو ةدارالاىا

 ليبق نم ةدارالاو العفالا نوكيال ىرايتخالاو فيك ءافخ لحم ةيرايتخا اهدابم

 ْ' : ظ ىف ةدمار ةكلم هل نم زوج اضياو ىلوالل ةرياغم ةلوةمىهو ةيئاسفنلا تايفيكلا

 اننادجو نم ضعب فدهاشناك هنمربخو لعالب ةيرارطضاةهاركلا ضو عتايعرشثلا

 || دعلاةردق تاما وخدمدعل## نات رارطضاو#ب ةرفلاو ة وهشلاىا ه«نايرخالا وي

 || للاب نافصوتال © نيت رايتخا نانوكت دق اهثرارقساو امهتاهن ىف امهنا نا

 8 مهفاف ةمرحلاب امهثاصتا نكعدق تاءاطلا ةرفنو ىصاعملا ةوهشو فيك «*# ةمرالاو

 0 4هلوتو)
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00 
 ىلاعت هللا ىلص هلوقو ادره.دبرب  حراوملالءفوه ىذلا ىغبلا نم غتالفاسو لاع ىلاعت هللا ىلص هلوةو»

 سيل ىلا نا فنصملا لوب و بلقلاب ءا رك الا لب لولا مدع ىلع هلج- هاف ىلا زغلا ىلع رخآ

 هتباط سمكلاب هتنغب و هيغبا ةممْعِب و هلا رظذ 'ىذلا ىغب سوهاقلا نهم وهفملال وقا+مامال اهيلا

 هيلع ىغبو تلاطلأا عايلاو هلاويلطهلو هوغبف موقلا ىغبتساو هلويلط يدا هاغياو

 حايصملا نعو رظتناوهبقرو وه فيك هيلا رظن 'ىثلا ىلاطتسا و ىلا ند لدكو تاك

 راظتنالالب اضيا بلقلاب نوكيبلطلاو رظ:لانا نخمالىدتعاو [ظايغب سانلا ىلع ىغب
 نك نأ نام 1 حراوجلاباهف اردا.تمناك ناو مظلاناو تلقلابنوكينا هرهاظ

 نالهب عطقبالنا ىغبنبام حراوجلا لءفوه ىذلا ىفبلانم فنصملا لوقف باقل

 دقو لوصالا ىفاك عج رمالا هيلة دعا نيعترال كل ررشألاو 0 ظفالا نا رهاظلا

 # نسا لئس و ىلازغلا مامالا ام“ مصاخا ةلاقم ىف اهم لاقحالاعم ةجال ليق

 كرضيال نزحوديدش تر » ةغلاقذ دس نع ف ىرديلا نسا رهاظلا

 ىفام در<* سضيال دسملا نم هرهظنالامزالدف حراودلاب هرهظنمامىا ة#هدبن ملام

 ىفالتخا سما نساك ىباككلا نمزىف هاوتفرهظناو ىعباتلا ل وق هيجيالخا» باقلا

 مهدلقا ال هللا هجر ةفينح ىلا نعىورىتح ىف التخا ضيا هيهذهو ىبادكا|لوقةيعلب

 تاناورلا ىف مهعبتلانا يىعئاشلا نع ىوراضياو لاحر نو اودهتجا لاجر مه

 نكل ةروهشم عكاش نا لمارعو السرع اة دح نورك نال من فالتخالا
 اذلو لكب نظلا نس لك ةياور لبشهنال فيعض نسللا ثيداحا رثكا نا اولاق

 ةياورلان وابقيف مهدنعبجاو نظلا ندح نإلا هوعض ف وصتملا تيداحا كلف

 نع لعن مْ اهنولبهال ثيدطحالهاو نوءطملاو روتسملاو حوردلاو قسافلا نه

 ىلع لعفوا لو اهرهظت ِ اهتهركو كباقىف تمادام كرضدالاذه نسال وق

 هدد ملام ظفا ناىلا عجار هلعاح لعل اهتهاركىلع اليلد راهظالا مدع نوكينا

 ناف ىذا كل ماقم ”ىذلا لادعضو لءبق ند بالقلا ىف ءاشالاو بلا نعزو

 مدع درال ةهاركلا مدع وه ررعضلا مدع رادف بحلاو ءاشالا ليلد راهظالا

 لف اك حراودعأاب لايعتسالا اماو بلةلدوهامتا دسملا هلصاحام لاقمت راهظالا

 مرتو ةعيقوااو ةبيغلا هنع بيتك دسملا نع بيست٠ رخآ مثأف فسوت ةوخا

 سأج ناكواو حراودلاب ءاذرالاو هيلع ءاعدلاو ا كن واعمااوا ةلمصلا وا اعلاك هنعريملا

 لقد وا لعبدحا ل لهملو ادس> ضعبل مهضعب دايعلاةءاسا عيج ناكل ادسحاذه

 كا نيذلادوامو مهؤسأ ةذسح مكس نا ىلاعتهلوق هيلع لدنك بلقااب د لاف

 اهريغو ,كولضي وا باتكلا لها نه ةفئاط تدولاقو ةيآلا باتكلال هانع

 ىغبلا نم غب الف مودع

 «(ح راوخلا لءؤوهىذلا

 دوس#ملا ىذا هبل صحن ىذلا

 قرفىلا ءالعلا ضءب بهذ

 يصل ىرابتخالا مزعلا

 بحاص مه هليصفقتو

 ناحكاقو ةصالخا

 مزعلابحاص مثأي اولاقو

 بحاص منا مدعو يلا

 وه اذهو ممع سلام

 مال_سالا هج هراتخا

 همدع وهو ميسوتلاو

 عش را: وهوذاصا هرثا

 فنصملاو ندلا 0

 د
 هلودنهدام فصال كا

 ىرصبلا(نسالالئسوال
 ( دم لاقق دسلا نع )
 مااددتو ةمعملامضب

 اهعج-و سدالاو ةريدملا

 دارملاو حابصملا فاك مغ

 داؤفلا مت ديدش برك انه

 (كرضيال )ءرورس رو

 (هدب ملام) ةيصعمو مئاب

 دارملا نال رييخلا ركذ

 04 ل اهب



 1 مالسلا هيلع ىقطصملا هيي ايركتو مهلاج- رت قعىا (زواجيت ىلاعتهللا نا مو هيلع لا هللا ىلص هل وقل ) كالذ 4

 ْ: ا( 1 دال لد دا دذك ا طابت اطمع 0 (.لمعتوا) كلذقفو لع ناسالاب تايلوقلاو

 سفملا ثي ده ذخاؤي راف

 تثدح لعاف اهنا ىلعف
 لوعفم اهنا ىلع بصنلاو

 ّرتسملا ريعضلا لعافلاو
 ىا ةمالاىلا مجارلا هيف
 ريعضل | واهسفنابتثدحاع

 هلوقرفام ىلا عجري هيف
 فلا ةثداحمو ماكت 1ام

 ََك رمل ىلع ىع 5 د

 نوكيةلدجاولا 'ىثلافالاو

 دارملاو الوءفمو ال_عاف

 عتبام سفنلا ثيدحم
 لايلاب رطخمو ناقل ْق

 ىرورض نيعون ىلع وهو

 ىرورضلاف ىرايتخاو
 د_صق ريغ نه عقنام

 دصقلابعدبام ىرايتخالاو

 وه ثيدحلاىف هدارملاو

 عونلا نال ىناثلا عونلا
 عج نع وفعم لوالا

 هيلع رمصي مل اذا مثالا

 هنع زارحالا عانتمال

 ةدئافىتمال هلوقل قب الف

 اوفعم ىناثلاعونلا ناكو

 امركت ةمالا هذه نع

 | ورلكتي الط مهيبنل

 4 الكىهتنا كر . اوامعإالو

 نإ لد ظن ءاب رك تا اع

 نم هيفام عم فنصملا داره

 لاق وى تهاوملا ىف م الاح رفك هيف 3 ولف رفكلا ريغث ضوض# اذهو مزح ادح غلب ملام

 ' عقرلااما رهشابصنلاو :رهظاعفرلاو ه6 *.؟ اع ابوصنم واموف مىوراهسفنا هلوق قراثملا حرش و لك الازميشلا

 اذه نسال وق تحت و حراوملاب دسملان الوقت ةغاط نال كلذ ترسفامتالاق |

 ةلالد هيف كاللانبا لاق + هحاص لتقىلع اهير> ناك هنالاق لوما لاباقلتاقلا-

 ا ا ا 1 ا ل ا ا ل ل ل علا
 اا دودرم) 2 ريرهىبانعلاضناةءبرالا هجرخاو مخ )هل وسام« زومرملا ناكشا هج رخا)» فئاطالاو كاوفلا

 ىعيبطلا ليلا ىلءلوالا ثيدملا ىلا زغلا مامالا لجاملو ؛سودهيلع ىلاعتدللا ىل ىبنلا ىلا (ام وف سم هنع ىلاعتهللا ىضر

 ”ناواضيا هل ؛ءاو ثيدحلا اذه هيلع لمح نا ةنظم ناك عرشلاو لقءلا ةهجنه ةهاركلاعم دوسحلا ةم“أ لاوزل

 ”ءربخ ًادتبم هلج-دصقالو6 رايتخا الب عبطلا ل.« ىل_ع ىلا زغلامامالا نم هل و)) هلوقب فنصملا هدرف ءايحالا ىف هبحرسصبمل

 مث حراو<لانود بلقلا لعفل فاضاف تانسعال بولقلا ةهاركي دسملا فصوف

 ىلاعت هلوق ىرتالاهنع بيستم حراوجلاب هلامعتساو باقلاب هنا ىلاعت هللاانلد دقو

 حراودلا قال نعل ق قليلا نالدف اوتوااع ها مهرودص ق نودحنالو

 ىساحما ليق مث ىساملامالك ةصالخ اذه ىرخا ةيصعم حراوتلا لا_هةساو

 0116 قلق ىلارغلا ىلع مدقتمو ةيريثةلا ةلاسرلا لاحر نه ردقلا ليلج ماما

 سنج ىلا بدت اميرثا رهظ اذاف رهظي ملام ةيلاملا تامارغلاو ريزعتلاو دملاو

 تهعء*اك ىوقلا ةهض راعمل هد الصا ةياغل نكل هسفقن ىف دءدناو هنا ىال رك 5

 اعىمال زواحت هللانأ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو ل مهفاقدعبلا لك اديعب نوكيال

 دسالا ىنعا ىعدملانا نحال © هبلممتوا هو ملكتن ىا 7 ملكت ملام اهسفنا هه تثدح

 ناكول هناىلع بيرقتالف لعفلاةاوقم نم سفنلاثيدحو فيكلاةلوةمنم ىنطابلا

 .ازوا<مباقلادرجم مئات ربكتلاوبمتلاو رفكلا وح ناكل هرهاظيف 0 ءنيدحلا
 هروق نم ةكارض ولدا ارفك ولو رةتسزالام داراانا ىوونلا نع ىوردقو +هنع

 مهبولق ىف عشاع مهذخا ؤم ىاىطرقلانعىورو +هنع زواحملبارقك 5

 اههتمدحاوب ذخاؤي ليقو طقف ام#ذخاؤي ليق هبلعوا ماكت نامث ارهت حن ابقلا نم

 2< غانم ملام

 ضريفلاىفاك الاح مثا نيئس دعب ولو مر لعفوا بجاو كرثىلع منعولف مز#لا

 هللا نع ثيداااماو هاء وذ ع ةريرهىبا نعول اسم وىراذأا ه4 مخ إل ا( هج رخال

 ةدحاو ةديس هلاهتك ا اناف اهلع اذاف اهلمعب ملام اه رفغااناف ةئيسإدبع مهاذا ىلاعت

 كه ذخاؤم مزعفالاو نيطوتالو رارقتسا ريغ نهرعام ازه مهلا نا ىضاقلا نعف

 اذه هللالوسراب اولاق رانلاىف لوتقملاو لتاقلاف امهفيسب نالسملا يتلا اذا ثيدحىف

 سفنلا ثيدح ذخا يال امناهنا قبسأك قيقحكلا لعلا ضيا سفنلا ثيدح و

 © هلجو 36 نيثدحللاو نيماكملاو اهقفلا ةماع هيلعوليق بلقاىفاعذخاؤي هنا ىلع
 رارطضايلب # رايتخا الب عبطلا ليم ىلعىلا زغلا مامالا ف بذاج هي نه وه ثي دل اذه ىا



 كالا

 نم دود تح لد دال ىراتيتخالا ع نإ" لوألا ةنح وا مدفرأ
 # ووفع الف هيف بنذالف 9 اهعسوالا اسفن فلكيال ىلاعت هنالاثدنع « فيلكتلا

 ةيشاملا ىف فنصملالاق * افع ىنعم نع عم وو لمتسم ثيدللاىف « زواحن فه ظفل

 هدابمن وكت ناز وح ايرارطضا هسفنناك نا وسفنلاثي دحنالوقاةغللا هنح رسصأك

 هيدايم رابتعاب فيلكتلا زو<"ابلاغ ةيرايتخا بايسابالا هثددحال سفنلاناف ةيرايتخا

 لعفل العاف اون مثيدللاىف اهسفنا نوك هءوعج رىذلا ردابتلاناىلع هءابساو

 زئز حا هصتفا | ادلاط نلا راتخلا رشا سفالة كلذ عريض نا مزليف 5

 ىطرقلا نع مهضعب ىحدقو+ ذخاؤبال وحن ىزاحي ىنعم ىلع زواج ظفا لمح نا

 هللاهن مكبساحي هوذُحوا مكسفنا فام اودناو ىلاءتهلوةىفام ظفانا لسع حرشف

 انفاكاولاقوثالذ عمبج مهتيسا نم ةباصعلا تقفشاىتح قاطيالامو قاطيالةماع

 مكلبق نم نيياتتكلا لها لاقاك اواوةتنا نوديرتا مسوهيلع هللا لاقف قيطنالاع

 تنأم لاف موهعلانم اوههفام ىلع مهرقاف انعطاو انعم“ اولوقلب انيصعو انعمس

 ىفاك داقتعالا دعب عوقولالبق كلذ مح هلا هتاف هنوقيطبالام فيلكت مهولق
 لدن ةيأآلا هنانلةقاطالام انامحتالو ىلاعت هلوةىف ىطرقلانع اضياو + لوصالا

 فياكت مدعي لضفت ىلاعتهنكل نكمريغوا انكم هنوقيطبالاع مهفياكت ىلاعت هلل نا ىلع

 هلوق دنع ىواضببلا لاقو « مالا راس فاكىتلا لالغالاو سصالاك هنوقيطيالام

 ىلع ديالو لالاب ف.اكتلاعوقو مدعىلع لدب اهعسوالا اسفن هللا فلكيال ىلاعت

 ةالابمةلقو طيرفتنم انأطخاوا انيسننا انذخاؤتال انير ىلاعت هلوةىفلاقو هعانتما

 ةجحر اهنع زواجتأادعو ىلاعت هنكألاق مث القع اهب ةذخاؤملا عتتمالذا اهسفنابوا

 اب فيلكتلا زاوج ىلع لد, وهو هلانلةتاطالامانلمحتالو ىلاعتهلوقىف لاقوالضفو

 روصتيل اندنع ةيعورشملاررش ىهنلا اضيالوقاو+هنعصلكلا لد املالاو قاطيال

 ةيعرتشلا ىلاعتالانعىهتلا رردلاقلاقو .ىأيو كنب ناني لم دسلا 0
 اهنوك ىضتش ةيلقعلا نعواسح ةرودقماهن وكىضتش ةيسللانعو ةيعورسملاررش

 ىهنلاك اضيا ءامدلانا ىف“ الولا# لامانع ىهنلاواثبع ناكالاو اعرمشلا رود

 دعسال ىصاعملا ىطاعتنا يب آلاكلتىف دوءسلاو.اىلوملااقو +لمأتف مكملا وةلعلا ىف

 ةلاع#| بجوال همدعب ىلاعت هدعوو ةم نعنع نكيملناو باقعلاىلا ىضشنا

 نايسنااو ءاطإللا ىتءانءعفر مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةىف عفرلا هنع'ىنباكهعوفو

 ىلع فةوتال زواحيلاو وفعلا ةلجابو ؛ثيدحلا اذهح رس ىف ىوانملاىف هنيعب هلثمو

 لصفلاىف هل« ىفررقدقو رايتخاوة م نعالب ققحننا زو<بنذلاو فيلكتلاعوقو

 ىرايتخالا ريغناىناثلا قههجولا « و اندنع زئاح هفيلكت قاطيالام ضءبنا لوالا

 ىرايتخالا ريغ دارلانوكنبح « ذئنرح صرصخعال هجوالف مالا نهذما هبذخاؤبال

 ةذخاؤملا زاوج افن 1 تمء“دق لوقا دانيح ةدئاف هل قس مل ذا « ىتما هلوش »

 هجواةعب رانهدودمز

 (ىرايتخالاريغنالوالا

 لخدال ) رطاوللا نم
 كتنذ الف قيلكتتلا تحك

 ن!لاحلا (و وفءالف هذ

 رركدلا (نراك) ظفل
 كسلا تيدمطاا ف

 ديالف (افع ىنعم نع عمر

 سفنلا ثيدح نوت نا

 لل اق نق وكيل اي راجل انه

 هجولا 6و  وذعال
 (ىرايت+الا ريغنا ىناثاا )ب

 يدخر الار رطا ولسان
 هجوالف مثالا نم ةما

 ىا 6( ذئيح صيصخلل

 ريغ هب دارملا نوك نيح
 ىتماهلوشب ) ىرايتخالا



 اماوزت ةيلعافلا ىلع (اهسفنا عفر ةياور ىلع محل اما) عبطلا ليم ىلع ىا (لخلا كلذ نا ثلاثلا) هجولا (و

 ريغنم هتثدح اهناو «رارطضالا ىلع لاد عفرلاذا» لا ثاذ حدنال ىا 6الف) ةيلوءفملاىلع (اهبصن ةياورىلد
 ىراش+ا وهو رششلا كالذ لعف نا ه0. لح اهسفن ةمالا تثدح ىا 6« رايتخالا ىلع بصتلاو) هنمدصق

 روظا ىلوالاةياورلا ناعم

 هج وأ «و) رهشاىاثلاو

 رحا قو 4 عبارلا 2

 (ثيدهطارخاناإ دجوالا

 ماكت ملام وهو روك ذملا

 كاذ ىفان ) هب لمجتو ا

 ةياغلا ىتء» دي هناللقخعا

 هللاافع ثيدحلا رب دق: هيف

 3 عد 13 ىجها نع

 هرئا رهظننا ىلا اهسفنا

 ( وفعلا ف لخد.ؤلمءابوا

 هللاافع هل ون هنعدجلا

 ىا مهلا لا ىتهانع

 لوخدلا ىلع (مزعلاو)

 (تافار ز اكابتا او روع و
 دعب ) ناردصملا هعزانت

 رطاخلاب ىعسملا( عبطلا ليم

 (هبلمعملو ماكت ملاذا

 ةذخاؤملا تءاحن كل كالذ

 ليلد نه مزعلاو مهلاىف
 :ارماو )ديصقلا ىفاكرخ

 هع هلوق َّق )» ماكتلاب

 ( ماكنت ) ماكنت لام مالسلا

 ربح رد_صملا ةهيص ىلع

 كلذ ىا (وهامإ دارملا

 » هران انمرلا 2 م

 ْ «(ةلخابو) هلو ءاضتقمو هرئالثعو د.حملابقلعت.ال ىذلا مالكلا قاطمال ( هتايضتةمنم) لوعفملا ةغيص ىلع

 ءاض:ةعلوقلاىا دوسحلا كلذ (ن لا ءوسو) ليلعتال ف (دسلا ف بسااو) دوس اق نعطلاىا (جدقلاوةييغلاك

 ةعقاول ماب دييقتلان وكي نا زوي وىللاعت هنمالضعت ز والان وكو ىرايتخالا ريغىف

 رك ذامناو ةداعلا ج ر*جارخالا ليبقنهوا ثيدالا دورودنع تدجو ةثداحوا

 صوصنلاىف اندنع ةعح سياوهو فلاخلا موهفملاىلا عجار ةَقيْللا ىف فنصملا

 ادا راح لاكت هللانا عملا نوكينا زوحت.ءادعالل قانالىثلا رك ذنالنقو

 امنا ىرايتخالا ريغ ىلع للا ىا للا كلذنا ثلاثلا وه ةيضاملا مالل زواجياك

 6 الفاهبسصن ةياور ىلع اماوإ# تثدح لعاف اهناب ه«اهسفنأ عفر ةياورىلع محن

 حرش ىف ىطرقلا نع ىوراك # رارطضالا ىلع لاد عفرلاذا## لل! كلذ عدي

 نعهلثءاضيا وو رايتخا الاه تةد العاف عفرلاب اهسفنا نولوقي هغالا لهاا م

 ىنال ©« رايتخالا ىلع 8 لاد ## بصللا وؤ#:ىوونلا رصت حرش ىف ىلمحلا

 سيل وهو عفرلا ةياوردر نودب اذه متيالذا مصخللا ةلئسع فارتعالا نم هيفام

 مصخلل باوجلا نيقلت هيف لب ىوانملافاكرهشا بصنلا اكن اورهظا عفرلالب نكم#

 ثيد اهسفنا ثدحن ةمالاذا اضيا بصنلا ةياورىلع رارطضالا زو<ليقام اماو

 عبارلا وو ىئنكال رظنهيفف رايتخالا مزليىتح ناسالاب ايدح سياذاهيف ةرطضءىه

 ىا ه# لجل !كلذىفان ه8 هبلمتتوا ملكت ملام هلوةوه «روكذملا ثيدحلا رخآنا

 ثيدلا ريدقتف# زواحلا ءافتناىه # هيفدياغلا نعم ديف هنال# ىرايتخالا ريغ ىلع

 هن تثد>امرثاىا #هرثا رهظيناىلا اهسفناد تثدحام لكىتءانع ىلاعتهللااةع

 ليم دعب باقأاب مزءلااو مهلا وفعلا ىف لخديف لمعلاب وا ملكتلاب اما حرا ولا ىلع

 ةذخاؤملا مدع نا لدف نايرايتخا مزعلاو مهلاو *« هلم لو ملكتي مل اذا عبطلا

 ثح« ىف تفرع دةلوقا +بلقلاىفام قاطم لعد! لب ىرارطضالا ىلع رصّمال

 هبذخاؤممزعلانا قيقحلانا ريغلانعو مثؤ« مزعلا ف ميعحت انا ةيزازإلا نع ءايرلا

 ىلاعت هلوق رهاظ اضياو اهبذخاؤم ةعزعلاو ةدارالاو ةينلا نا ىراةلاىلع نعو

 ىواضيبلا حرصضام ىلع الؤسم هنع ناك كئلوا لك داؤفلاو رصبلاو معلا نا

 مهلا ةذخاؤملا تءاح نكلثالذ ىضتقا ناو هلا ليقو + رك ذام قالطال فانم

 «هراثآنم رثاوهام ملكت راكتلابدارااو هديفام هيفناتف عدةفرخآ ليلد نه مزعلاو

 هتايضتقم نم ىضطتقم # هنع ىنغتسملا كردتسلاكاذهنا ال هقلطمال دسملا ىا

 لببق نءىف ظفل # دسملاىف همشلاىا بسلا و## نعطلاىا# حدقلاو ةبيغلاك

  ةلئسع فاريعاهينىلق هنا تال «نظلاءوسو» دل ىا ةرهىف ةأرما تبذع

 || هب ملكت ملاممر حالا ضيا نظلا ءوسنا رك ذيس هلال فنصلل رض ءريغ هلا كال لقاك دساف
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 دكا داقتعا درغنا تاقنافإل دوسحلا لع هررمض دوعي لعىا (لمعلاب دارما كالذكو) مالك الىلق وهفالاو

 مثأَن «مارح ةعدبلاو

 ةعدبلاو رفكلا ريغ بلقلاىفام ءىث رضيال ماقلا اذهىف. هءالك لصاح ةلابو

 ناغيضاةنع اضياو اهوهتو ةيزازبلا نم تالوقملا افنآ تعمس دقو ماكترملام

 ناركبىبا ىضذاقلا بهذ: ىرزاملا مامالا نعو 0 مزعلا ةيماب ةصالخللاو

 ءاهقفلا نم ريثك هفلاخو هءنعو هداقتعاىف متادبلق ىف ةيصعملامنع نطونا بيط

 ءاالهاو فلسلا ةماع ضايع ىذا_ةأالاقو ثيدحا رهاب نذخآ 0 و

 نيذلانا صوصللا رهاوظب ركبىلا ىضاقلا هيلا بهذامىلع نيثدحلاو ءاهقفلان

 عجادقو فيك نظلا نه اريثك اوبذتجاو اونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيشتنا نوب<

 لاسم انه ثالذ ريغو مهب هوركملا ةداراو نيلملا راقتحاو دسالا مرح ىلعءالعلا

 ق.ةكلاوه اذه لوقا مم حرشثىف ىووالانع للقةنام ةصالخ اذه بولقلا

 اهطسوا رومالاريخو طيرفتىف فنصملاو طارفاىف مامالاف ةلدالا قيفوتل بسانملا

 «ةعدبلاو رفكلا داقنعا در#«نا تلق ناف لحعااب دارا كلذكو# ىعا هللاو

 نودب 6# هنع نعال مارح رئابكلا ربك !ىهىتلاتايداقتعالاىفام رهاظلا لعالب

 امارح ىا «كلذك اههو<2و د_بملاو نللا ءوس ذرحم نوكيال رم راو

 م«نظلا ءوسو ةعدبلا عم رفكلا نيعونلا نءىا ك امهنم الك ناع. © هنع ميال

 ىفاك فيكلا ةلوقءنم امها قرقحلا 6 ىبلق لعف ف اههن«لدب اهنمرهاظلاف دسملا

 #* لوالا تلق #8 ىاثلا نود اما رح لوالا ناكىتح © امهنيب قرفلا اف مالكلا ع

 محدش ضءىفوام#«الكهلوةىف ةيية:لاريعضأ قفوالاودو ةءدبلاو رفكلا داقتعاىا

 نمل نيثعابامهت وكلال » اههتاذا |ههةتهردو امهحق 00 ىنعملا رايتعابوهو ٍنالوالا

 لهاوتايدقتعالا عيمج امهئاذ ىوس رخآدوصق٠ امهنمدحاول سياهناو روظحم
 ف نام محثو 32 هدمت لقعلا در< كاردال هنيعل محلا رفكلان ولون لوصالا

 هرثاناف حجتتلا لمعلا ةيبسل 88 لب ثكاذكس يا دسالاو نظلا ءوسنه « هتمرحو

 ةجحر ةعس نم # دعسال هبلا ضشن ملو هنع درجت اذاف © هنع ببست» متابقلا نم

 مكملاب ملي امنا بولطلا نا ىنمال #« مثالاو ةرملا هنع عفتري نا هب هللا

 فيك كربتلاو بدأنلا ىلع لمحناالا كشلا ىلا عجار اذهو صنلا ىضنةم ىلع

 تاداقتعالا بابىف تاينلغلاب ةربعال هناررقدقوتايداةةعالا نم نوكي نأ بيرقاذهو

 عنقيف ىبظ بلطملا لعل اهءدع ريقفلا اذه نظو ثحأا لوا ىف هلوق متاليال نكل

 دمتدما ىف اسال ل دصاقملا ماكحا لئاسوانا هلحم ىف ررق هلا ىئتال مث نظااب

 ظفل هيلاري_ثياك «# هيفص م رككو هبيبح فيرعشتل مالاريخ سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 فاكىتاالالغالاو رصالاو < نم ةقاشلا فيااكتلاعفرو قباسلا ثيداعا ىف ىتما

 لكفف ةالص نيسهو ةساحيااعضوءعطقو ةبوتلاىف سفللا عمم نم ةبلاخلا مالااهب

 كو ملا مفرو ةيصعملادنع لالللا ةهرحو ةاكزلا ىف لاملاعب رف رص و موب

 ”ىثنع (ىءال ١) رهاظ امرا | روطل ىل ناو اه4*ايق ىلع س١ ه ]- هل ناموس ند

 ٍض راك كايف انهم

 ناعلا وش در نوكيال

 (كاذك اههوحودسملاو
 لوق دب ملناو امر ىا

 امهنم الك ناعم لعفوأ

 نيداقتعالاك (ىلق لعف

 ااف رز نب : وك ذملا

 هب مرح ىذلا 6 امهنب

 مرحب ديشو نالوالا

 ركاداكم هعمامو دسكلا

 ىا «نالوالاتلق) هيف
 ةعدبلاو رفكلا داقتعا

 ( امهت«رحو امهحق )
 (امهئاذل ) امه نامئاقلا

 ىف عب كد نان

 هيف نام عوز هناذ

 نلفلا ءوسا روطخ نم

 ةيبسلهتمرحوزدسالاو

 درجت اذاف عجبا لمعلا

 لمعلا جت ىا 6 هنع

 ضش ملورت هيلع بترالا

 لمعلا مق ىا ( هيلا

 ةجار ةعس نم (دع الإ

 عفن رب نا  ىلاعت هللا

 ىنعي (مثالاو ةم را هنع

 امهنال ةلاص |هءناموسال
 دنع ناعفترب مث ناموس

 6ايسال) هبل لمعلا دقذ

 ةماىف ) ذئتيح هعافترا

 س و هيلع ىلاعت هللا ىبص دم

 كالذ وًدما ةفص «ماريخ

 منك ىلاعت هلوق ةداهشب
 مالسلاو ةالمصلا هيلع ئاطصملا (هرفص ميركت و هبيبح في رشتا)( ىف ا ةقررا اهتريخو يالا سانا ثج رخا ةماريخ



 ةغيصي (رمصلا مزءلااهسالا) لولا ةوةود «اهول عبطلاب !سهيلالبلاو اهرواتخدعب بالقلب ةرصملا دصت ممأ)
 (و) امه مزاللامثالاو ةءرالاف (حراوللاىلع) رهاظلا «رئالان ودب دجو الث ) تباثلا م“ارلا مزعلاىا لعافلا

 ىرمثبلا (لامكلاناإ مدقتاف مالك الك (اضي! مالك الإل حراوإلا ىل» رثالان ودب دجد.الق ةيصعملا دصت ىفمالك الاي
 همزاولو د_سللانهىا (ةثيدللا تافصلا) نع 6و ةدسافلا تازعلا نع هبلق ناسنالا) غرشىا ةمعلاب (ىلكنا)

 ريبعتلا ىفاننفئاما نيظفالانيب رباغ «ةلاصا|تاينلاب ) هبلقناسنالاة لح ىاةلمفأاب (هتءلحو) ثاذريغوهءعباوت ودقملاو

 ْ هارد الف ءاسفلا كلذك الو لمعلا هه. دصقلان راقيف ح الصا|ةردابملا يجذب هناىلا ءاعاواةينلا مما زةلابهدا رق

 بهاوملا فاك هب مهلادنع

 ىا (تافصلا) ب(و)
 دمحصأ (ةد.هلا) ىناعملا

 ىلاعت هنا# هالوم دنع

 لا همسي ما را اماوو
 الفرز ةعاطلاىا (اهايلد

 (ءاضتقم لعنع كفن

 اقلطءمرح' اذلف ءارلاعا

 هكاكفنال دسملا فالح

 تاوجاذهو هتلعاك هزع

 محدلاو فسحلاا ىتما نع عفرلاقو ةلهسلا ةيفنطلاب تدعل و هيلع ىلاعت هللا ىل هلاق +

 مكسات هدد وا مكسفنا ىفام اودنننا ىلاعت هلوقل ةرهاظ ةفلام هيف نكلليق *

 ناكناو اهعسوالا اسفنهللا فاكيال ىلاعت هلوش ةخوستمةي الاهذهلاقيناالا هللاهن

 نع ىكحدقو هيلا عج راف لبق مالكلاانيفوةسادق لوقا*ىزارلا رذفلا رك ذاك افيعض

 تناكلحراولاطريشاواو مئثا لمتلا ىلا ءاضفاالب ىلقاادسملانا هلصاحام ىبساححلا

 نمأطخا دقن لاقم اههوكوبرضلاوبذكلا اذكو ادسح دسطلا نع ةيدسثملا ةييغلا

 كذخاؤبنكلو ىلاعتهلوشب اضيا هيلع ليقو نيدلا]وقعمن٠ جرخو ثالذ لوأت

 ةيصعملادصت من8 مهبواق رهطينا هللادري مل نيذلا كئاوا هلوقو مب واق تيسك امب

 0 حراوملا ىلع رئالازودب دجوال# ل لعفلا ىلع 3 يعل مزعلا اهسال اهيهو

 مهلاو مزعلاو دصقلا تالذنا هدا ممنا رهاظلا فاخلا زودت هءان ةلع سيل هنال

 تافصلاو ةدسافلا متازعلا نع هباقناسنالا ىل*نالامكلا نااضيا مالك الو  مثؤيال

 تافصلان اال قافئالافوهامنا ةعزءلاب ذخالاو طايتحالانالةليذرلا © ةثيبلخأ

 «ةديجلاتافصلاو ةحلاصلا تاينلابهيلحو ف مهفافةدسافالو ةثيبخ نوكتالمثؤتملام

 لكاو هلع نءريخ نهؤملاة ننال رج ؤيفالاو نكمانا هيض رملا لاعف ال ىلا اهب لصوت

 توصلاضفخو نيتفثلا لوذو 7 اهليلدوا ةعاطب ءايرلااماو 0 ىوتنام عا

 ةمراا هنع عفت ئالفد رحل اهل دج ويالؤ رثا الب دج وبالف ءاضتقم لعنع كفن الف ُِش

 قرفلاام ردقهلا وس نع

 ثيح دساحاو ءايرلا نيب

 ناكو اقلطم لوالا مرح

 ةيصفأا فكرك ذامىناثلا ىف

 نيذه صخ ةشاملا ىفو*

 نال ركذلاب نيتروصلا

 لمتلا نع ءايرلا لاكفنا مدع
 نعىا 0 اهنعحرا ولا فك عرودلا سائلا ىريلت اهبشلا ضعب نع باذتجال ا ناف » 0

 « ركفتلا و ىللقلا رك ذلا وف حراوملاىا هكاهل عوف فكلاىا ك# وهو ف تاهبشلا قاب ىف رهاظ هاضتق#

 سف ءايراذهو يحلل اءايرلا ىف افن رش ا ريطخ هلع و سانلا نيب هرهظيس ىلاعت هللا نا هيل

 ركفنلاو رك ذلا ىا «امهالكو ف لمعلا نع لاح ءايرلا كفن. الذ 6 ىبلق لع 8 ةعاطلا

 اماو © رهاظ روصلا قابىف لمع نع ءايرنا كاكفنا مدعف 6# ءايرلا ىضتق: لع

 دضب لعلب هدس> ىضنتقم لمعي سلف 8 هاض:تةءنء # حراوجلاو دوسهللا فك

 مهونو ءافطخاو روصلا

 طقف ام« كاكفنالا
 امهصخ كالذ مفد لجالف

 م * همالك ىهتنا رك ذلاب

 :االا ا 1 1 2 ال 70 هلودب كاكفنالا مدع الع
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 كى : حل و٠. مان و 6 سس 2 عفن هن د ه8 ءاضتقم

٠. 

 ا دا عي ددإ دج رند 0! ةلظ ليف كيال راس هناله فاضح | تاندعالا نادل 00
 وا هلع ٠ع ءابرلا كفنااق 42 اهلعوهو اهن حرا 5 000 ءرو هنا انا ل 3 اكل

8 : 

 اذه مهذب اريطخ هلعجبو سانلا نيب هرهظيس ىلاعت هللانا هينب ةريصباانيعب 6 ركفتلاو ىلاقلا ركذلاو) مرح اذلف

 اراهظا هيعادبىا (ءايرلاىضتقم لع ) ركفتلاو ركذلاىا (اهثالكو ىبلق ىلع) ةيشاحلا ىف اك ةعاطلا سفن ءاير

 (هدس> ىضنق“ لمجب سيافإل دوس ا دس> نه هباق ف ل>اهع (جراوطاو دوس ا فك اماو) كيبل امد

 ةعتلاهلا وز ىةدبلق ىف عقووادج و نمت, ملا ذاف (ءاضتق هدضب ل عال روك ذملا فكل( لب )ل هنع فكلا الءاذءالاءاض:ةهذا

 ابيب



 حث ىف (ةعدبلاو رفكلا داقتعال يبق نإ بعلاو ربكلا اماو) كلذىضتقم له“ اذا دودعخلل اهاوصح مدعوا

 اذهناك ا ةيشاطا ىف ركذ واهم دعب وهن ركحامل رك ذامةشاطع ( العا ىلاعتهللا و) هنع هدر مدعو امهدارؤا نم درف لك

 (درتمل ناو )مالك ىهتنا يعا هللا و هم الكرخ ىف فنصما لاق ةمالا نم 6 7 حيرصلابال ةدعاقلا ىضتقع قاحلالا

 نف بجعلاو ربكلا اماو لف كلذ ىضتقم لمن مل اذا دو.<هلل اهاوصح مدعوا

 هنع لّقن “ لعا ىلاعتوللا و © امهتاذل امهكثناىف ه ةعدبلاو رفكلاداقتعالببق

 فنصملا لاق ةمثالانم مي رصتلابال ةدعاقلا ىضنق: قاحلالا اذهناكامل ةيشاخلا ىف

 هذهنا ,تاتكنلا ئثاوح ضعيف لاق لوقا *ىهتنا عا ىلاعت هللاو ه٠الك رخآىف

 نيبو دسملانيب هابتشالا ةوقل كلذلعل باينراو ةهبش هيفعضومىف لاقت ةملكلا

 معجرتوةرهاظ امهنيب ةسياقملاو ةيولوالالب ركلاوبحعلا

 تنا# درا ناو # بجعلاو ربكلا نمنوكي مرح ا دسمان ا ىساحلاةياعر نع لن
 5 دار دساح اهل وة و نم ثلا لواب قلعتم هنا رهاظلا 7 ةمعنلالاوز 0

 حابصلانع مارح سيل ةسفانمو ةطيغوهف اهلثم كتسفنل تدرا نكلو #8 ىلاعتدللا

 دب رتناريغ نم هلاثام لثم تينمتاذا برع باب نم اطبغهتطبغلاْلا نسح ةطبغلا ريثما

 : ىئطبغي اماقمموقا ثيدحلاىفو كدنع ظءودنم كبعاامل هنع هلاوز

 دقو رك نيف رطلا دحا

 نولوالا هيف

 تالذ و ىلاعت دلوقل ةمفانملا مرج ننزل ىذلا دسللا ةيان رانك دف

 مكب رن* هع رد راسو مكب رنم ةرفغمىلا اوشلاس لاقو نوسفانتملا سفانيلف

 مالسلا ةالصلا هيلع هلوق ليبقلا اذهنم لعل هريغ قباسيناالا ةقباسملا نوكتالو

 هان الجرو قالاىف هتكاهىلع هطلسفالام ىلاعتهللاءات ١ لجر نيتنثاىفالادسحال

 دقلب 6 ىنيدلاف بودنم 9 وه # لب ه» سانلاهلعبو هءلمعي وهفالع ىلاعتفللا

 هنال ياو هدي مر ءاهتاونضارذ ناناهريغىف ىارامناكنا ةباطرا ف1

 مومذم صرحو #9 ايصام نكي هلثمتأيملو هفلختامىلع نزحو متغيملو نقيم نا
 هيلا بودنمو حود# ىييد ىفاماو اهيزنت هوركم ىو: دىفاماةطبغلاف# ىويندلا ىف

 ريغلا ف ىأ رامناك نا ةياعرلانعو صرااثح*ىف # ىلاعتدللا ةاشنا ”ىحسو ب

 هيلع عمويف هب قك؛نا بحاو هلثم نوال خاف هلاحابم تامعنلاو تاذالا نم

 مارا باستك اك امر ناو دهزلاو لضفلا 0 هلحايؤهلثم ايعننم نوكف

 ده لوبا راج سيلف هلثهن وتين كح ودلك نوم النا متغاف ىصاعملاب لاملا قافناو

 اهتدسح يتلا < ذمعنا ىف نكي ملناو ف مارحلا هتب# نه هنال شغلا لمبق نمل مرح

 مدعوا هنع اهااوز تدراف ةيصعموؤل هل هيدا اهيف ا حالصو##

 محن! 6 ةريغ نم 'ىشانإلل هلال ندح ما # كلذفإل اهبحاص ىلا «هيلااهاوصو

 « هيلا بودنم# ىلاعت هاضرل 6 ىلاعتدلل نمؤملا 9# عانتماو ةفناىا ةيعلانيغلا

 نابجاو ناع-”وىبلاعت هللاةريغوهو بدنلاو بوجولاب فص وبالمسق عبرا ةريغلا

 باطذال حلاصلا اهيا

 مدعالو (ةيعتأا لاوز)

 تدرا نكلو) اهاوصح

 ريغ نم © اهاثم كسفنل

 ا دوسحلا لع رو

 دارملا اذه ىا ( وهن )

 اهلوص و ىبةىا(ةطبغ)

 هذه (تسل ةسشانهو)

 معا (لب مارحت )ةدارالا ٠

 ©( ىنيدلاف بودنم )
 كالذ ىفو ىلاعت هللا لاق

 نودفاتتما" "١ سفانتلف

 نه (مومذم صرحو)
 ( ىويندلاىف ) هبحاص

 ىويند ناعم ةطيغلانا رف

 ايوا د هاو كمت 0

 بودنمو حودمن ىنبدو

 هيلا ذ اخ نأ را هيلا

 ةطبغلا ناي )»ع ىلا

 نكي مل ناو رل اهي-قنو
 تدرا: ىلا. (ةمعنلاف

 اهلوصح مدعو اهلاوز

 2 حالص رز اهبحاصل

 لب اهيحاصل ) ىورخا
 هنوكل هند ىف ( داسف

 تدراف ةيصعموزبامارح

 نءهريهطتل (هنع اهلاوز

 اهلوصو مدعواز) ماثالا

 ادس> نوكي الف « هيلا
 لآ هلا 1 غ 0 0 ل ةاذك | اهلدإ 7 95 ملا ري 3 0 57 ما 20 0 :لنوءؤما ةريغايه 2

 اهو كد دع 7-2 مسا -ساباب- سلا

 هللا اهلوصو مم 0 لاوزىا (كاذف) 0 ند ةريغ لب اا وم نودي | || و 0 معلا راف 2 ةيصعم

 «(هيلا تودنه) هيحا 07 نءؤااو ىلا: هللا تاذو ن 4 هاا هذاقناو )ع نلاخم# هللا نهؤملا ةريغ ن4 شان 2



 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالو-رنأ هنعىلاعتهللاىضر ةريرهىنانع)6خز) هلودن هلزومرملا ىراخم ايلا عيرخا *
 ناو) عرشلا ءزيج الام لعق نم را عل نمؤملا ناو هز ها داذو اوهو هناطم .ثلداقن نا نم م م راغب ىلاعت هللا نا لاق

 فصوبالا هنم رمسق ماسقاةعب را ىلع هيأ م ٠ /ك- ةريغلانا م ا« هلع هللاءر >حام٠ نءهّؤملا لع ىا أ اننا ىلاعت هللا ةريغ

 وهو بدنلاو بوجولاب
 امن «ناع-# وىللاعت هللا ةريغ

 نمؤملاةريغ امه ونابجاو

 مسقو ىلاعت هنرلو بفن

 ةريغ وهو مومذم اهنم

 ىف أي اهلعب ىلع ةأرملا

 هداز هجاولن ةيئثاحلا

 ةريغلا و فذصملا لاف

 ىف ىا 6 لصالا ىف
 1 0 ةيهارك )

 ىلا «قوقملا نم قحىف

 رو ماا

 نم هديع هعنم هلبأ

 شحاوفلا ىلع مادقالا
 مادقا ىف ىا 6 هيف نال

 هللاةكراشم ]) شحاوفلا

 ديعلا كالذ © لعشناب

 دسبعت ريغ نم ديربام)
 نيعلاب لوالا ( ديقتو
 قاثلاو ةدحوملاوةلمهللا

 زوج وةيتعلاو فاقااب

 هضانملا لاضراشا ركعلا

 لوقنمللاو هنع لوقاملا نسب

 نم عون“ ريغ ديعلاذاهيلا

 ولف تاءاطلا ىلع مادقالا

 مادقالا نم امونمم نكي مل
 حا وفلا ىلع
 ءاشيامل العاف هن وكى ىلاعت

 نم ”ىثب ديقن ريغ نم

 ةيشاطا ىفكىهنلاو مالا

 درك

 هريغو لعفشاع ل ل هدأ ىلا عت هللاب صاخ كالذك لءفقلاوىا ناردصلملا ع ناك كين و معاي ر)

 نءاوملا ةريغو 2 كالذ ىلع دعم اذاؤ تكرذك 2 أ

 5 - 3 : 0 6 . : ا
 ىلاعت هللا ىلص هللالوسرنا هنع ىلاعت هللا ىذر هرب رذ ىبا نع ىراخيا 4 خو أ

 نا ةياورىفو + نمؤملا هدبع ىلع ىا ةريغلا نم هي راغي ىلاعت هللانالاق [سوهيلع

 ءاندعججوهاوهو هناطيش عتب نا هيلع راغب ىا فوزا راغب ىلاعت هللا نا دوعسم

 قارعلا نع ىوانملالاق ه««راغي نمؤملاناو# كالذنع هرجز هن ريغ و هيج هنال

 هلوقالا ىراخلا هجرخا ىوانألا ردصلالاةو ىهتنا راغب نمؤملاو ىراذدلا لهم

 ناو ىراضلا لع سم دازر>+ نالاقو + ىهننا ىذمّرلا اذكوراغي نمؤملاناو

 كلذلو سو هيلع ىلاعتهللا ىلص هللا ل وسر ةربغ نيئمؤمادثا مهضعإ نع راغإ نمؤملا

 ٌتالدمول هيف هذخأتمل و هلهءاقثلاو ركنملانعىهنلاو فورعلاب ىمالاىف اديدش ناك

 هللا مرحام نهؤملا ىتأيناإل ىه أ ىلاعت هللا ةريغناووؤإ# ةريغلا ىف هوعبات هبعصو

 لاق تالتقلاو تابوقعلا مظعا املع عرشو شحاوفلا مرح كلذلو ب هيلع ىلاعت

 ةلال ل1 لآ ةيد/وملا ماث آلاو ىصاعلاىج .ماخقانم ديدش ريذ# ثيدحلا ىف ئوانملا
 ءىثلك تقلخو ىسفنل كتقلخ مدا نبااي ىهلالا ثيدحلاىفو +مالسلارادنع درطلاو

 الفىسفنل كتقلخ رخآ رثاففو هلكتةلخاع كل هتقلخامب لغتشتالناكيلع قحفشال

 اذا مهنا رباك الاىلع ىلاعت قاحا ةريغنم *هنن## بمتنالف كقزرب تافكتو بعلت

 اك هلمهرارسا اوفصتىت> مهنكماو مملع شوش هريغ اوظحالوا ءاوسأيش اونكاس

 كلم ىا كبردنع ىنرك ذاانمهنم جانهنا نظىذال لاقنيح مالسلا هيلع فسوببلعف

 ليعامسا هبا ا1 مالسلاو ةالصلا هيلع مهارباو ثبلام نيملاىف ثبلف رصم

 ريطل رو ءاوهلانم فنك اذافةرظذ باشوىلا ءايلوالا نيرو هحذب ىما مالسلا هيلع

 اذك هدنع مه ردو ولعل كللذو كاندز تدزناو ةرظن ع لعأات وص ععمو هايع تطقسو

 46 قوما نم ق>ىفريغلا ةكر اشم ةيها رك و ةغللا و# لصالا ىف ةريغلا وه ضيفلا ىف

 ةريغ و وي لاق اذلف ىلاعتهب قلي ىنعمىلع هلج نم دءالفىلاعت هقحىف ةليص* ىهو

 # ةكراشم #9 مادقالا ف ىا 6 هيفنال شحاوفلا ىلع مادقالا نه هدبع هعنم ىلاعتهللا

 نمد رامؤ# ةكراثملاب قاعتم « لعف نابل ىلاعت هب ص:ةءاعث 4 ىلاعتدللا 9و دبعلا

 راح زنا ومالا لاثتماب نوكيامتادبعتلاذا دبعتال ريسفت هناك« ىهنو معاي ديقتو دبعتر غ

 شحاوفلا ىلع دبعلامدقاولف ىلاعتدب ص: دبعتريغ نه دي ربام لعفنا كشالو ىهنلا

 قاعت هن ص: وهاهف دبعلان ٠ ىلاعت هل ةكراشملا مزليف دبعت ريغ نه ديري العاف ناكل

 بانةجالاب وا مالا لاثتمابامادبعتلا نال دبعت الب العاف شا وفلا ىلع م!دقالاب ناكامتا و

 او َريذاف هال اب درقم ديعلا نا 9 هيلع درواام عفدتاف نايفتنم اههو يلا َنَع

 بارطضاو ار 0 نايف 9 هب قيليالام لعق دزع 4 2 نماوملا ةريغو 3

 (جاءزتاوز

 كر ىا هيلوا محن «(ناعغر هن قيليالام لعف دنع © هسفنل

 اي ةحححعو# ف



 ىراوملاو ءامسذلا نم ميرا تاذىا (ميراا عنم ىلع ) 07 لك (هامح هبلق ند هل ريسفت فطع (جاءزئاو)

 ةيشالا اك ديبعلاو ءامالاو جاوزالاو دالوالا نههم رح فن د اوهولا كك زاول2ار 5 لوب 2 نموا مادخلاو

 كالذ ريغ كار ةلقلاو هيلا رظنلاو ىبننجالا عم ماكنا نك (اهتامدقعو) ةطاوالاو انزلاك ( شحاوفلا نم 2 ىلا

 رك ذامي* هلريغلا ن«(كا ّرْشالا ةيهارك )جاعزنالاو ناجهلا نم روك ذااوا عونلا اذه ىا (هيفنالإ هب شالا ىفاك

 ةريرهىبانع)(م)هلوشب هلزومهرملا م عرخا »* أه. نكمل 2 اهكر نم 1 7 اعاذ باث 0 جاور ةريغلا (.ذهو)

 مهنيا" هببقلملا راصنالاديسوه ىراخضلا ىراصنالا (ةدا عا . 1 1 - نب دعس لاق لاق هنا هنع ىلاعت هللاىذر ”

 ل (الجر لها 1 ذلدبق نءوا ميرا تاذ ىا# مب را عنم ىلع قه دبعلا ىا# هلم هبلق نم جاعز اووي

 ل 0 ا 0 نموظدربعلاو ءامالاو جاوزالاو دالوالا نمدع رح ىف نك اسلا وهو لام اةداراولحلا
 لا ىلإ ءاهنتمالا ١ ةلبقلاو رظنلاو ىبنجالا عم ملكتلا و # هنامدقم وو ةطاوالاو ىنزلاك # شحاوفلا

 ى «عددس فا فرد 2 55 1 18 مط 21
 ١ 0 لتقل 2 هن صت#<وه ىذلارك ذاعث ريغلا نم «#كاَرشالا ةيهارك هيفنال ف كالذريغو قلو

 5 59 ١ ١ ا « ةبجاو ف ةريغلا 0 اهو هيف لخ د٠ هل صد اىفرب غلاك راشم عنم اضيا هلصاحو
 4 ءان وكس هع

 ٍ 0 اصلا هم ا يس ةربرهىبا نع# يسم و
 كاد. الاداب همد قارودال

 ها |٠ ىف اىحو# لثقلاب هسما ىملاىا يهسمامل الجر ىلهاعم تدجوول هللالوسرايؤ#
 اعتهللا هللا ل سرلاق

 000 ١ و ْ ( مك اناف © من سو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللال ومر لاقي لاحرلا نم «ءادهش ةعي راب

 ) عئ.س و كءاع

 محا 2 2 امدروا ادردعسنم اذهسبل ةيشاؤلا ىف لاق الك ف دعس ه# لاق ثااذك ىعرسثلا
 (ذاك لاق ) ثالذك ع كلا 2720 0

 هيلع هقيد_صتدعب هبلقىفاع رابخالب رفك هناف ؛سودهيلعىلاعت هللا ىلص هللالوسرل

 رسما لبكالذ لمحتال ىمف'نكلو هللا ل وسراب تاتاك ىمالانالاق هناكف مالسلا

 دعب الو تالذ ىلع ةمذاقب تسي ىسفن نكل ترك ذاك الانا هلصاخل ىهتنا هلبقل تقلا

 ىلا ةبسنلابىا اقحىبنععو منىنهع باوج فرك عدرلاىنعمريغ ىنعم ىلع لمحنا

 6 قم اب كثمب ىذلا وو هل ىف هوزكذ هل عم ثالذ لكم الكلا حاتفتسا ىنءع و ىلق ىفام

 لبق ىا « كثالذ لبق فيسلاب هملاءال» ةففذم ناف تنك ىناىا # تنكنا وه اين

 نايئالا لبق فيسلاب ةاعملا ةلاللا كلت ىف ىناش نا هلصاحو دوهثلا كلت مايق

 لاكو اسهتريغ طرقا ثالذ ل_خحضتال ىسفن نالهن ىلعت هللاما ناو ءادهشلاب

 لعامل واوا اذهكلوة نكي ملو!هلا ىلع لمح نا ىغبذي نكل ةيشاملا ىف اماهتيج

 دان الوقار

 لوسرل اعدروا ادر الك

 هنافسو هيلع هللا ىلص هللا

 داق اق راتغان ب ذك
 مالسأ| هيلع هقيدصت دعب

 تلقاكم الا نالاق هلاكف

 ىسفن نكلو هللالوسراب
 ليحالو كذا جس

 تاهل ]ف .انفلا ةان 8 ُ 00 ١
 1 00 ضرعم ىف اه ”عرمشلا ركح فااك نا ىبادعلا نم ىغشالفالاو كلذك ىعرشلا مكمل

 ىهنام ىلع رسا*:ريغلا ةكراشم عنمىلع هص رح ةياغل هنال «#رويغا هلا راصنالا 0 ا ا ل لس ةياذؤسرالا 5 دض هلال .دلوش امىلا اودءع“ا [سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ]وسرلاق## درلا ىدلاو ز هيد : 5 1 7

 ل 5 ا دوهش الد لئقلا ةريغلا ىضتقم ناك ذل هنا لكشن 6# ىنم ريغا ىل اعتهّللا و هنم ريغاانا وب هنع

 ةطاعملا ةلاطلا كالذىف ىناش نا هلصاحو ركذنم راضحاى ا «كاذلب.ة) ىلع ةريغلا ةبلغل ( فيسلاب هللاعال )

 ملا ةيشاحلاىفاك ااه:بج لاكو اهتريغ طرفا ثالذ لمتال ىمشن نال هب هللارما ناو ءادهشلاب ناينالال بق فيسلاب

 كثاذ دنع هلع يالا ةبلغو ذئيح هلاح ناب ركذ امنا هتضراعمالو عرمشلا م كح در دصّس ملو بهاوللا ىفو

 6 كك ديس لوشام ىلا اوءم“ا م( هع ىلاعت هللاىذر هباعصال ( ملمو هيلع ىلاهتهللاىبص ةللال وسر لاق) ىهتتا

 (هنم ريغااناوإ اعرش هلنومالا ريصلا نه ثالذل نكعال (رورغل هلا) صاك راصنالا ديسدنال ةدابع ندعم دارا

 ىنه ريغا ىلاعت هللاو ) فيرسثلا عرذاا دعاوةىلع لامالا ام لزني ةينابر ةوق - هيلع ىلاعت هللاىلص هلناالا

 نقف نا( تنك نا)



 ْ 0س سد» السر ابطاتع(مالسلاو ةالصلاهءلع لاق)(خ)هلوقب هلزومرملا ىراذتلا(ةياورفو
 م راكذاىف ملم م عقدل دك ١ «هنمريغا انال هللاو ) هن ريغ ند اودع 0 راكذ الل

 اوزىلعالا اظاا كالذ نم مال بلاةيلعةهلناو هيف ةلاراشم

 مرح هت ريغاىا( كلذ

 ةيحإ# مجب «(شحاو هلا

 مقل ىف ىداتنتملا ىهو

 (نطبامو اهنم رهظام )؟
 ةنطابلا اوان زلكةرهاظلا ىا

 امريغو ءايرلاو ركلاك

 هلا ةكشاللا ف" ركاذ
 دجو نم ىف ءالعلا فلتخا
 0 الج رهلها عم

 ىتاينا لبق هلثق ةرشابم
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 نا ل ندا مامالا

 رهاظب الع اقلطم ةحابالا

 بهذو ثيدحلا اذه

 ةنايد ةحابالا ىلا يفاشلا
 ثيدحلا اذهب الع ءاضقال

 اذهإ ضراعتلل اعفدو

 لا انف |كهذ و قورطلا

 م اذا الا اقلطم ةمرطا

 ع .3 لتقلابالا هعفد 0

 ركنلا اعفد هلتق زوجي

 ةحوز ةأرملا تتاك ناو

 اذهب انتمتا لمعت ماما وريغلا

 ضراعتلا عوقوا ثيدحلا
 اوهع*اهلوقو الكهل وق نسب

 وا مفدلا ناكما مدع عم

 وهو د>اولاريخ هن وكل

 - نكمو !ذهنيقيلا ديفنال
 لبق نم ضراعتلا عفد

 ىلع للاب دج-ا مامالا
 ىذلاق ياسلا مكملات

 لجان نم ىل اع هلل | نه 0 ىنهريغا عي ٠ 1٠# وح ىل اعت هلل

 هلوسر ةريعو هلل'ةريغ نوكت 5 دوهشلا ىلع كقول رتلا كمللاناك فيكف

 هرهاظلب دوهثدلا ىلع فقوتو هنع عنمام ةريغ هيف ناكولهناو دعس ةريغىلع ةقباس

 نا دعمال لوقا +ديعبهنا كشالو ضعب بهذم ىلع مسن ىلع لمحت نا.الا فان

 هنمريغا ىنالرمالا سفنف كلذك سدلو رهاظلا ىفواهداةتعاىف ىارويغلدهنا لاس

 ريغاهللا ودوهشلا مايقنم عرمشلا هنيعام رهظيناىلا لهمالب لي ىناشنم سيلو

 ةدايسلاب مالسلا هيلع هلدفص و ىفو شحاوفلا روفىف ةبوقعلال<علالو لهم وهو ىنم

 ىف ماقتنالا ذخا ىلع رادنقالا تاداسلاناش نانم لاهمالا هج وىلا ةفيطل ةراشا

 ةدوقعلا هلرصعل نع دعس عنموه دوصقللا ةلهخجابو +توفن ةصرفالف اًؤاش تقوىا

 ةيهقفلا ىفاا فلام هرهاظ نكلاذه منهلوقو اومء“ا هلوقنبب ضراعتلا مهوتالف

 ةعسىف وهف هرهشب هذخانا فاخو ىنزي هلهأ عم الجر هلزنمىف ىأر ةيزازيلاك

 وتب رجزني منا هلتتل< رحلاو ىعليزلاىفو امهلتق هلدعواطم تناكواو هلتقنم
 ىتيلانع رحلافو برضو حايصو# رجزناناو لتق رافغلا محن ىفو حايصلا

 لتقينا فوخ عنتماماو هلتقهلل<نا ىنزي السم ىأراذا صمت لك ىف لصالا

 ةهركم همرحموا هنأرما تناك نا ىواتفلا عءاج نع لقنو + ىنز هنا قدصبالو

 لتاقلا ىلع نيهلاف دحاو لزنمىف نالتةلاناف اهيج امهلتقالاو طقف هلتق هلفىنزلا ىف

 لتاقلا لوق لوقلاف كالذ لبق ناءم”«اههو هنمثكالذ دعبتسي نم لتقلا ردصناىلقو

 ىف هتبارقعم ايبنجا دجو ىواملانع ءداز ىديؤم ىواتف تاقرف:تءىفو * ا

 لعفلا ارشاب اذاامهلتهنا هلفاهب يزيدنا هنظىلع بالغف ةءلاخ ةزافموا لاخ تدب

 لتقلا صخربال ضءب لاقو ةنيبلا ةماقاىلا جاتحالف رخآلا نوددماعلا لتقالاو

 روك ذملا لوقلا دعب رح ىف لاقو بءالاو سللاو ةلبةلاكدمهعلا ةمالع ىرب ىتح

 ةلثاا عيججو سكملا بحاصو قيرطلا عاطقو مظلاب ةرباكملا سايقلا اذه ىلعو

 مهلئاق باث و لكلا لتق حابف ةاعسلا وناوعالاو رابكلال ها عي ودعك هل 'ئتىتداب

 ركنالا نعىهن هنال نمسح لب ةيصعملا ةرشابملاح ريزعالا يش. نا [سملكل اضياهبفو

 ةبوقعلا ل.جعت ىف دعس ىأرل ةقفاوم ةيهقفلا تالوق: 0 ةلخابو هنروم ًآملكو

 هن وبلا مالسلا وةالصلا هلع لاقي ىَراذل ا دي خ لجو ديا ورفو# ثيدملا رهاظال

 ىلاعتهللا و هنمريغاانال هللا ودعس ةريغنء# اورجعلال ىا راكذالاءانعم اوععس! ناكم

 امو اهنم رهظام شحاوقلا مرح كلذ لجا نمو ىلاعتهللانمريغا دحاال ىنءرغغا

 اقلطم هلتقب هناهلصاحام ة.شاملا فلاقءايرلا و ربكذاكّنطابلا و ىنزلاك رهاظلا 06 نطب

 (لبقزت لّقف رخزالاالا هنع ىلإ .ءل هللا ىذ ر سابع لوقدعي رخزالا ءانقتسا قاك الك دعس لوق دعب ةمرااوه

 الجرلجر دج واذا ةياتعلاىفو + دل ىهتن |اقلطم ا عطق نه م السلا هيلع هعئم دعب رخزالاالا مالسلا هيلع

 اءوط اههالك لعفلا رشاياذا امهلته نا هلف بهالاوسالاو ةلبةلاكرهعلا ةمالع امه ىأرو هم راخحتوا هتماوا هنأ سها عم

 | ةنانيبق كاذب ليعس دارفت



 ةماقاىلا انهلئاقلا جاتحالو مداقتلادنءال بضغلا ناروفدنعالا ةذهلعشبالو هركملانود هركملا لتشنا هلثالاو

 ىنزيناكهنا ىداوالجرلتةناف ةياردلا جارعمىفو + همالكى هتنا اهماقم موٌسْنيِمْلا لب ىلولا هم و ةنيبلا

 ةعبراب ىأيةليقو + ةأرملا عم هدوجو ىلع دهثت ةئيلانال نادهاش ىذكي ليقنكل ةئيبلا نمدي الف ىلولا هيذك وة عا

 عموا هنأرماعم الج رىأر ريزعتلا لصفيىف رردلا ىفو * همالكىهتلا ثلذك هنعىلاعت هللا ىذر ىلع نع ىور هنال

 ةقرعدلا باتك لبق دودملا باتكىف ةيزازبلا ىف لاق ةيئملاىف اذك اعيج ةأرملاو لجرلال:5 ناءواطم امهو همر

 رجزني 1ناو هلتق لال حالسلان ودام و حايصلابرج زي ناك ناالجر هه[ م١ ١ ]وح هنأ ما عم دجو ىتاودتهلا ركذ

 العيعفاشلادنع ءاضقال ةنايدو تيدالا رهاظب الع دجادنع ءادهش ةعبرا مايق لبق

 ريل هوقد نكع النا الا اندنع مرد لد هلتهالو ثيداحا ضرامتل اعودو ثيذاحاب

 هنوكلوا اوعععأ نيد والك هل وو نيد ثيداا قى ضقكانتلل ريغلا ةجوز تناكناولتقلا

 لوقا هزحمذلا ىلع لاب دج البق نم ضقانالا عفد نكمي ونيقيلا ديفبال دحو ربخ

 هنا هم اتعلا نع اًضرالقندقو + لكشم هم راق الطاف 0 لوقنملا ع تف اذا

 نكل ةيبلا نم ديال ةياردلا جا روم نعو * اهماقم موق نبعلا لب ةئيبلاب فلك الوال

 نمد.ال لي قو قزلاىلعال اللا م دو+جوالاهنال نادهاش كي لب ةعبراىلا جاتحال

 مك اعلا وهامتا اهدعيود>ا لكل هيصعملا ةرمانم لاح ريزعتلا ةماقا 2 ةعبرا نم

 لحالاو ح الس ال وح ايصب رجحزت انا هلق لحال اًضياهيقو + ةيزازبلا نع لق ص

 مزايالف ةيزازبلا اندنع ةم راق الطا ىف مم ىذحن انا لاكشالا اذهنع بيجاو+

 نكميو انتمما عم قالطالا قالطاىفمالكلا لوقا *ضعبلا هعزاك طلغلا و طبملا هيلع

 لتاقلا ىلع ةنيبلا موزل ه.ىتفملا نكل بتكلا ىف لاوقالا ثك ناو هنا لاش نا

 نعلاو ىعدمال ةئيلا روهثملا ثيدعلل قفاوملا سايقناوهاك ك4: قبدصتلا مدعو

 ةيهارك ىلع 8# ىزاخحم قالطا رهاظلا # ةريغلا قلطت دقو ركنا نم ىلع

 ىةأرملا ةريغ ىا يك هذهو # اهجوز 6 اهلعب ىف © اهعم 6 ريغلا كارشا أزل

 هللاىذر ةثدام نع سم * م #8 ةعورشلا ةنسلا فالكل ه6 ةمومذم © كلذ

 نم جرح 0 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لودر ل 0 اهرونا نعو 4 اهنع ىلاعت

 ضعءب ىلا هجوران ةريغلا ىنتذخا 6 ترغف# ىااكسلادنع تافنلا ه# اليل اهدنع

 « عنصا م قاف 2 ماللا هيلع هو اخ #9 هجورخ ىلع ىا » هيلع 2 هناوسن

 ماهفتسالل ةزمهلا ةريسغلا نم #* ترغأ ةشئام اي ثاام لاقف 9 ةريسفغلا نم

 * ىلث» رافبال ىلامو هه تلقف محددا ضءب ىفو تافتلالا ىلع *« تلاقف ©

 كتاجوز رايخ نم ىنوك ىفوا ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ةردق فرش ةفرعمىف

 ناو هنق لح لنتقلاب الا

 اذه واس اهلك لح تع واط
 لتقلا و رب زعتلا نا ىلع صن

 اكو تكلا رع هلا

 ماكالا نع ا

 ةلكللا ف ىتلاف ىاثلا
 هما ضنو ارك د

 ريزءتلاةماقانا مزراوخ

 ةدحاقلا باكرا لاح
 فشاكنافدحا لكاز وك

 دخ) ا لك هرهات در وغلا

 برضو فنعلاب ولو ريسلاب
 هك دال تك

 هيفاونال . عارفلا دعبو

 ىأرولاذه ىلعو كاملا الا
 اغا وهلتقهل لح ىز | سم

 كلذ ىف قدصي ال هلال متع

 ىزازيلام الك انهىلا ان ز هنا

 نيت دقئاذه ررقت اذاو

 ىذثحلا ل_ضافلانا كال

 نمهرك ذاعث ىزازبلا عبنا
 ةمراطاانت؟ابهذو هلوق

 هلع دربالف خلا اةلطم

 مفر لذ ”كللغلاو لسللا

 قاطتدقو ) ربدتة ضعبلا

 6 ىمذم )كلذ ىفةأزملا ريغىا(.ذهو )اهجوز ىا(اهاعب ىف )اهءم ا( ريغلا كاش ارا مقا ىلء) فرعلا ىف (ةريغلا

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوس رنا اهنءىلاءتهللا ىذ رذشباءنع)(م)هلوقب هلزومرملا سم جرخا + عرشلاهزاجاا عنم اهنال

 ىتأينا ىتارض نم (هيلعترفف) ىلايالا نم (اليل) ربدتف ىاكسلادنع تافتلالا لبق نم (اهدنع نم ج رخ سويلم

 مالسلا هيلع (لاقف) لوءفملانم لاا لد ةلوصوماموبضغلاو دقللانم (عنصاامىأرف)ىلزنا (ءابف) نهيدحا

 جاوزالا نم( ىل؛هراغيال ىلاءو)اهلوة نءىوارلا نه ةياكح تلاففةن ىفو (تلافف ترغا ةشياماب)هربخو أدتبم(ثاام)



 محن «(ىعموا هللال وسرابت لاق كناطيش ك ءاحدقأ مشو هيلع ىلاعت هللا ىل < هللا ل وسرلاةف ) ناثلا ولع ىف (كلثهىلع)

 اذانمو تلقون 0 مالسلا هيلع (لاق ناطيش) ىي٠»و ىلاعت هلةعطمانا ىاهيلع ف وطعم ردقم ىلع ةلخادةزمكلا هيلوا

 مالسلا هيلع (لاق) ماكنلا ىلا ةييغلا ند هه ١ ١ تافتلا تلاَش هت اكح دعب تاقب اهرييعتىفو ىعب ىلع فطع

 ىلاعتهللا ىنناعا نكلو من )

 اسم راص ىا (مل-|ىتح

 اناا ناشو

 هلأ مسا ىت>وا ريخالا

 هال ءرفك ىلع هناش عم

 ةيشاح ىقو * ىلاعت هللا

 وعدال نأ

 عهربىور هدازهحاوخ

 ىلع ىناملا اهبصنو ميلا
 املاس نوك اىتح لوالا

 ةيانع بيس هسواسو نو

 ىناثلا ىلعو ىلاعت هللا

 اداقزم اسم راد ىت>

 ريخ وهام الا م

 نأ رت د اذكهو ىونا

 قفوالاف ركذو كلا

 مسا له ءادعلا فلتخا
 لست لاقنفالما نطيشلا
 ملا 2 ثيدطا ىور

 ءاور منال لاق نءو
 ضب ق اذك معلا

 ةريغ ور ىهتنا تاربتعملا

 هلل) ةبولطملا ( نمؤملا
 (وةيصءملاةيهارك ىلاعت

 هللا هبحالام  ةيهارك

 تافلاخلا نء.6 ىلاعت

 ةبجاو) ةريغلا(هذهو)

 فنرقملا +( كييك قا
 0 عمحلا) قبساع

 ىهوةهصتا| و)ن وكسف
 ىلاعت هللا ةمسد ءاعب ةدارا

 ىا 6ابف هلامم دحا ٍِ
 ريخلا ةدارا) ىداهشب رعتىف (تاق تنشأ هلاهثودح ) ةدار || وا 0 ىورخا (حالص) يعنل هع

 مالسلاه.اعلاقو |

 هللا ىلص لاق: 8 تانوكملا ةجر رهظموتادوجوملا لضفا كنوكىف # كالثم ىلع#

 ةيموهذملا ترهظنهتسوسوو هكب رح نع ةيانك © كناطيش ك 'احد قامو هيلع ىلاعت

 ةيرايتخا ىهام ةمومذملا ةريغلانم رهاظا نكل ثيدالاب جاحالا نم ةدوصقملا

 فيلكتلا تاهل وخدمدعادمومذمنوكتالناوسنلاا عت عبط ىتلاةلوبجيلافالا واهرارق“اك

 هيلع فوطعم ردةم ىلع ةلخادماهفتسالا ةزمهليق # ناطيش ىع٠وا هللا وسرايتلاق#

 نكلومنلاقو# تافتلا هيف هللا لو رايك عمو تاق من لاقلت ناطيش ئئيءوةعيطماناىا

 لوالا ىلع ىنءلاواهحتفو مبملاعفرب ىور ىش ة#لا لاق # م ىت> هيلع ىلاعت هللا ىقناعا

 اداقنم الهم راص ىتح ىناثلاىلعو ىلاعت هتاتعيبسب هسواسونم املاسن وك |ىج

 لوقهنا ىباطإللا نعل قناع ىضاملا ةغيص عج رتلوقا * ىهتناريخ ىخامالا ف رمان

 مالسالا روصتال هدنعناف هرشنم مءاف لوههلاف ةئييع نانايفسالا ةاورلاة ماع

 ىنناعا هللانكلو لبنحنءادجاةياورب لوالادباو ىزو>انءادنسحو ناطيشاا ن٠

 ىرمأي سيلف مساف هيلع ىتناءا ىلاعت هللاناالا ةياورىفو قالا م أي الف هيلع

 درو رخآلالوقلا لمت< نكل مالسالاىف ارهاظناو اذهنا ضء؛نءو « ريخفالا

 ا 0 1١ 3 ىالئالد فاك ليوأت لاقحاالب احرص ئوبتلا نيرقلا مالما دورو
 ارذاك ىناطيش ناك نيتاص< مدا ىلع تلضن امهنع ىلاعت هللا يطر رع نا ةياور

 انوع هتجوزوا رفاكمداناطيش ناكوىلاوء جاوزانكو مساح هلع هللا ئناعا

 ضايعىضاقلاو عفرلاعجر ىباطإافذياورلا حج رتىف اوفلتخا لبقو *«ه:ةرطخ ىلع

 . ىلع اوفلتخاو ريختالا نم أيالف مالسلاو ةالصلاهدلع هلوقل راتخ اوه و محفل

 انمثو. انسم راصليقو (تساةياور هديؤيوداقناو عستسا ىنءع م-الق معفاة 0

 هسفن نه «# ةيصعلا ةيهارك ىلاعتدللنءأوملا ةريغو 98 لمأتف رهاظلاوه اذه ليتمن

 « دسملا دضو  اهكزيب متأيف « ةبجاو هذهو ىلاعت هللا هبحالامو © هريغو

 ةغا هذهو ةوعصن واعصن هلحدصلا ديزن تعست لاقي هي ةحصنلا ومحصنلا ف روكذملا

 هرصدن لاقف هدف ىدعت ةغلفو مكل عدنان تدراناىلاعتهلوق الوصف

 ةداراىهو 8# حابصملانع لقن اذكلمملاو ةرودملاىف قدصلاو صالخالاوهو

 ةدارا وا 8 ةيوددوا هينيدةعفنم حال صاهرف هلاعدحا ىلع ىلاعت هللا ةمنءاش

 سانج هيف # ريغال ريا ةدارا ب ىد## تلق تش ناو © ريغال ةمعنأ ا ىا هي هلاهت ودح و

 ىوقتلاورباا ىلع اونواعتو ىلاعتهللالاق ثيداحالاو دي آلاب# ةبجاوىهو 8 ىجيدب

 بح ىت>ح مكدحا نءؤباللاقو هلعاف رجالثدم هلفريخ ىلع لدنو

 (هخالز

ْ 
 ظ

٠ 

 ' اونواعت وىلاعتهللا لاق ذي وبل اثيداحالاو هد : ارقااتاي الاب(ةبجاو)ةصصتلاىا (ىهو) يعبد نسم ةدايعلا ىف ( ريغلل

 مل هاور هلعاف رجال شه هلو ريخ ىلع لدن. مالسأا هيلع لاقو ناودعلاو مثالا ىلو اونواعتالو ىوقالاو ربلا ىلع



 6م) هلوشب هلذوءرلا (سمجرخاو + هيلعقفتم هسفنل بحام هيخال بح ىتح كدحا نمويال مالسلاهيلع لاثو

 لاق سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا هنعهللاىذر) رادالة بستن 6ىرادلا) ملا رسكو ةيقوفلا متل ( متن ع)

 وهو انالثىرخا ةياورىف هرر 2 (ةهصتاا) ةعيرشلاداهعو ندلاماوق ةيشاهلاىفو هرادهو نيطعم ىا (نبدلانا

 ىلامتهلةكصنا| و ىلاعثهلللاق هللا ل وسرابنملانلق) لءأتف اهرركامل ةبجاو نككماولف هلوصصتلا بوج وىلع لدي

 ةقاطلا لذ وهتدابعىف هيلا صالخاو هتافصيىف داملالالراو سهما ماهي هتنادحوىف داقتعالا معو نانا

 ءاف ١ ا(. موه مرحلا دسملا اهدض هنالليقو هسفنا ب كام ه.خنال

 :لاىلع دقوف اينارمصنناك

 # ىرادلا ممن

 ةلدن ىرشا نا رتل تبحاص ناكو ماو تاتا

 لوسرنا # ضيفلاىف اذكرع نذأب صقنم لواوهو ةالصلاىلا اهف ج رخ فلأب
 داعو نيدلا ماوق ةيشاكلا ىف و لءاكلا قا اهني دلا نا لاق ؛سو هيلع ىلا.ءتهللا ىلص هللا

 لءآنف بوجولالياد ريركتلا ليقف اثالث ةياورىف هرركو «ةصصنا| هي ةعيرششلا

 تافص م. هفصوو هديحوتو هللابنامالاب 6ىلاعتهلللاق هللا وسراي نملانلق

 لذيوهتدابعف هدا صالخاو هناش ولعب قرليالامعيجب نع ههيزنتولاجاو لاهكلا |

 ةاداعموهعاطانه ةالاوم هللاف ضغبلاو بملاو هتيصعم بنجن وهتعاطىف ةقاطلا

 نأ كلذولا ءامدلاو هقلخ ىلع ةقفشلاو اهلع هركشو همعت فاّرءالاو هاصعنم

 سيلام هتافص ىف لخدنالنا ىلاعت هلل ةكصنا|
 قارغتساللةفاضالا «هباتكل وه ءارقفلا متاويغااهللاو هلل دفن سن ىف دبعلا ىلا

 نيله انا: لو وات نور هنعا تذل ق هدهد لذبب ثاذو هبنهؤالا فاك هبتكميججىا

 ةعحار ةهفاضالا هذه هقيقحو اهضم

 هدنع عمضلاو ةوالتلاف هفورح ةماقاو هءاكحا دنع فوقواابو نيلطبملا لاحصناو

 ههباشتل ميلستلااو همكح# لمجاو هتاعيىف ركفتلاو ةظعاوم رايتعالاو

 هتوعدثب وقح ماظعاو اّموارح هترمصنو هنءاجام م.م نامالاب # هلوسرلو ©

 دح ال ضرعت ن٠ بنجتو هاد اب بدأتلاو اهلعتواهءلعتىف فطلتلاو هس رشنو

 مهتاعاو قا ىلع مهتتواعع مهباونو ءافامللا < نيإسملا ةمئالو 8» هءاكصاو هل آنم

 مهلع جورملا كرو نيم سلا قح نمدهنع اولفغاع م««العاو قفرب مهريكذتو هيف

 كك مهلا تاقدصلاءاداو م رافكلاداهحو مهفلخ ةالصلاو مح الصب ءامدلاو

 مهلعمانثلا ا

 اذا متعباتمو مهديلقتو اودرفنااذا اوورام لوبق ,معصن و ءالعلا ةمئالاب دارب دقو

 مهاع ىذالافكو ,هداعمو مهأدبمىف مهل عفتبامل م هدا #« مهتماعو 8 اوعقتجا
 ركنملا نع م مهيد 5 ا مهتلخ“ ديسوو مهكروعزاسو هواهجام ,هيلعتو

 مهر رعغلمدعو ريس ءوسوأ فيح مه:«رهظاذا فييسلاب جوراخا

 ةظعوااةرخ هلا ريك ديو مهريبك ىلع ريو لاو 0 ىلع محرتااو هقهنش وقفر

 لاملاو سشفنلا مهني« و 0 هرم مهأهر 0 ” فدع بكام عاب ناو 5

 ةالاوهوهنعىهتوهن ماايق

 01 ها انمار دعاطا ن
 همن قاّرعالاو ءاصع

 ةقيقحو الع هلركشلاو
 لآ ةيحار ةفاك هده

 ن2 ةممتف دعلا
 ءارقفلا مننا و ىبنلا هللاو

 حرش ىفنيدلا لك اهركذ

 © هباتكلو ) قراثملا
 هاتكل د عصللا اما

 هفورح ةماقاوه.نام الاف

 هدنععدضلاو ةوالتلا ىف

 ركفتلا وهظعاومم رابتعالاو

 همكم لمتلاو هاعىف
 ىفاك ههباشتع ملستلاو

 اك فلوس راو ) ةيلكأالا

 ىهف هلو_-را ةوصتلا
 لوبيقو هنوينل قيدصتلا

 هلا هالو كب ءاام
 هزي و هقح ماظعا و

 يشن هل ةعاقار

 هفوة قلك الا

 ةمصنلا اماو ( نيلسملا

 ةالولا مهو نيرا ةعال

 فورعملا ىف مهتعاطاف

 داهحو مهفلخ ةالصلاو

 ءاداو مهعم رافعا

 مهربز عت مدعو ةلفغل | دنع مهبل وة ريس ءوسوا ءاظحت نهم رهطاذا( ىف 2 ةشر فيسلاب جب وراء ربو ىلا تاقدصلا

 اذا مهتعباتمو مهديلعبو اودرفنا اذا هوورام لوو م,يحصاو ءازعلا ع الابدارب دقو واح الصلاب ءامدلاو هلع ءانثلاب

 0 اذكن ولعشام اولها للاذا ءاواتف ىف ةعيرسثلا ءالع فلاخو معلا ىعداو مواز فزت نم ءازعلاب ىنعاتسلو اومثجا

 نيدلا سما ىف هنولهجام مياعت ىلا داشرولا نييسملا ةماعل نهصتلا|ما و( ميا و ) قراثللا حرشيىف لك الا محشلا



 مهلع ةقفشلاو ركتملانع ىهنلاو فورملاب صالاو ىصاعللا نع ريذحمأاو نامالا هب بام داقتعالا ماكحا ىلع تثلحاأإو

 عدا ىلاعت هللا لاق ةغلابأا ةمكمللاو هه م 4 ]:- ةنسحلا ةظعوملاب ةرخ الاريكذ و ,هريبكو مهريغد ىلع مرلاو

 ةمكملاب كبر لييس ىلا

 اك ةيدلعا ١ هلع ولاو

 بهاولاقواضبا ةنلكالا
 بدن ناب تم اما ةدعصننأ | و

 كسفنل بح ام ريما نم رهل
 هركتامرسشلا نه مهاهركتو

 عنعو مهنيعتو كفل

 بسح .تايذوملا مهنع

 جرخاو *« ىهتا ةقاطلا

 هلوش هلز وهرااىتاربطلا

 (ةشذح نع) (بط)
 ىلاءتهللاىذ ر)ىناعلا نا

 هلا كر قاع نا
 0 هيلع ىلاعت هللا ىبص

 ىنتعيال ىا 6 متهبال نم
 بس © نييسملا ماي )

 ىا 6( مننا ذر هتقاط

 نمور هاك ىل وانم سل
 ل ىا «س“عو مدي 3

 ءاسملاو حابصلا ف لخد

 لعاف نم لاح (اهعان)

 ناصقان اههوا ابهر
 اهكيدحا ريح فذ حو

 ىلاعت هلل 2 اراصتخا

 ءاعاراطاداءا (هلوسرلو

 علك دازرفل : يو هلازإلا
 هباماقم هصخم محدن

 ىلع وسرلاهذهىف مدقو

 هنال ( هءاتكلو ) هلوق

 ءاك ا لا ر قتلا
 سككعوهنود ليادةماقاو

 رييعتلا ىف ايدي 1 اهف

 لاذ ءاعلو هءامالو)

 (ةليغلا)دسملا) كاايمىا(لئاوغىف) هىناثلا ثلا زيس لماكلا نامبالاب يلمع نءسيلىا ( ,ونمسيلف

9 
 | مسالاو ةرغىلع هلتف هلاتغاو كام الرع هلاغ نم »4 دس لك 0 ع 0000

 ىعل املا م ايصملا ىف ل ديىا 3 سك ور

 ضعبذا نيلسملا | ىا «هماماالو هءاتكلو هلوسرلو ىلاعتةللإ# لمتلاو لوقلاو

 رداصلا هباتنكب ىنثو هلنيدلا نال هللابالوا أدبمث ردقام تايذ*وملا عفددو لوقلاو
 ىداهلاهلوسروهو ةمرلاىف همالك ولامع ثلثوهماظن عيد زجعملا هماكحا ناس

 مهنيذلا مالا 0 00 هتعل سن لح ل_صذخملا هةماكحا ىلع فقوملا 2

 معلا جان هللا نيد ىف ححدانلا ليق رحل سجن ممتن سب نوماقلا ءايدنالا ءافاخ

 هذه هيف نكت ملناف ةدؤلو 0 لادتعاو ا ةيؤرو 2 ركفو لهةعو

 الق قحلالو قدأ قالخالا مراكم ىفامو ةباصالا نم ديلا 0 لاس

 مالكلا راسن ال ىنءم بنطا اظفلزجو اناو 0 اولاقمث ءةصصناا نم !نه مظعأ

 اداقتعاو العواءرذوالصا 1 5 لخاد

 00 لك اوريدقلا ضيف هراصع بدلا ذا دامك ١ اه

 «# نيا سلا ماب منوبال نم سو هيلع 6 هللالوسرلاق لاق هناذفبذح نع

 بيدأتو مهم موصخ لصفو مهياجحو 2 و ميد داشراىف هقوط لذو هت د فرص

 * مهنم سيلف قف مهتدسفم حالصاو ومهأو وادعو مهضغب عف رو مهف رفن موج و مه اهفس

 ا 3 هدومحن 0 دل ظوظح ىف عاسوا مه ا اكان نيزسملا ى ندى

 مصل ل نهو © نع

 باقلاب © اكان 9 اراموالل مودي

 ةعي رشا عج هنووكع لعوه نمآ 5

 06 دارا ا لعل نياسملا تافص نم تسيلدذهو هلو رماكحاو

 هيبان عضاوملاىف راهلاةداعاىف مهعيجج ىا < نيل اةماعاو 8 هضعب .ش ثيدحلا

 لكىف ماقثالا موزلىلعو ضعبب نايئالاةيافك مدعو مدنا ىف لك لالقتسا ىلع

 ناو غيلبتلاىف دوصقملاوه لوسرلانال باتكلاو لوسرلانيب انه بيترتلا سكعو

 بيرت ىلا ىعور لوالاثيدحلا ىفو +:لو_هرلا طسوت ة< الاىلا باتكلا روهظ

 ةلاسرلا روهظناوا ىلاءتهفوصوم عبات نا ىغذف ىلاعتهتفصهناوا جراملادوجولا

 لمجلاكثيدهلا ل وانا نال مل ءاكنم © مهنم سيلف وقهر وهظ ىلع مدقم هناكف ءزاعاب

 هلو_راوهلل اراهنو اليل معصتدم وادع مه يعاب ماعقالا دفدن .اكفءايارظ فل اكءرخاو

 رعت تناو قباسلا ثيدحلاف ةحورشف ةلصفم حتاصتلا هذه ىناعماماو هرخآىلا

 ىن ثيح مدنلابوجووه ىذلا دوصقا ىلع ةلالدلا ف لدأثيدملا اذه رهاظنا
 لوالا ثيدحلا ةلالد ىلا ةبسذااب ةقباطملاب هتلالدف مدنا كر نفنوف ءالمالا

 ريهخاب بوجولات د لوصالا لهالاقذا هجر ةوقىلا رظن هلعلبيترنلا سكع ىل والاف
 بوجولاوه بولطملانا عفدنيف روهلاريمللاةوةىفوهو نيحشلا ثيدح ىفدحاولا

 ضعبلاهنم صخ ماملدبق نإ بوجولاديفبال دحاولاربخو دحاولاربخوه ليلدلاو

 --1 ىتاثلاثحملا 2



 نمؤملا نال كالذو ليصفتلا دض وه هيلا بوسنم «ىلاجالا) دسعلل ( جالعلا فرعي ) ثححملا اذه نهىا ( هن
 لئاوغلاىا (ىهو) خلا ةيشاملا ىفاك هتلازاف ىعسو هنم ةرفن هيلقىف لصح تافآلا كالت عم اذا قعلل بلاطلا

 ةربرهىبا نع (دإ هلوب هلزومرملا دوادوناج رخا+ اهباوثىف ريثأتلاب(تاعاطلاداسفا لوالا) ءارقتسالاب (ةينامثإل

 هنوكل ابوجو فوذ<لماعب ريذتأا ىلع ببوص:م(دسلا وكايالاق سو هيلع ىلاعتدللا ىلص ىنلانا هنع ىلاعتهللا ىضر

 دساا ناف )ل وش ىنامباا فاني ةسالا قي رطىلع ردم اءاقنالاب مالا لاعو سق] 1 ه ل: - بهاوملاهرك ذفطعلاو ابا ظفلب

 ا تان بلا لك

 لك أت اك ) اهباوث ودع
 068 2106 رن ارنا

 ثيداارهاط ناكالو

 ١ ىاييكلا لاقلت لكا وغلا عمباو هقاباوءروجف دبعلا ةلئاغورسثلاو داسفلا ةلئاغلاو ةليغلا

 | ىقورهاظلاوهو ثحملا اذه نم ىا هي هنم و حابصملانع لقئاذك جاودلا لئاوغلا

 دنع تياث سيأ لاعالا طبخ نا ةص ريغ تعم“ «# تاماطلا داسفال والا ة نام ىهو

 هللاىضر ةربره ىبانع  دوادونا ه# د #8 ى.سامىلا عجراوا رظتناف قملا لها

 قلق اورذحا © دسعلاو كابالاق حسو هيلع ىلاعت هللاىلد ىلا نا هنع ىلاعت

 نعهلضفةلازاو هلدناعمو قدا ىلع ضاررعا وهو ريغلا ىلع .ةممنااذ بؤ زن سفنلا
 اهرئاوسمو اهترحو اهبهذ.ىا ه#«تانسحأا لك أي دسعلاناف هه لاق ةمثنمو هلهلها

 بادتغاىلا هبحاصب ىضغهنال سبايلاىا *# بطلا رانلا لك أتاك 9 ضيفلا ىفاك

 ةرخ الاىف اهنم صتقب ملاظم كلذلكو هءدكفسيو هلام فلت دقو هقشو دوس لا

 تاءاطلا طب ىف ةلزتءللا ةجالف هلع دسفب هنأاكف هتانس-كلذ ضوعيف بهذرو

 ةيعنىلع هدسحنال نيناذعنيب هسفنل عج دساعلا ىلا زغلالاق 6 هيبنت #4 ىصاعملاب

 دصقف ةرخاآلاىف اباذع هيلا فاضا ىتح كاذب عنقامو دسعلاب ايذعمناكو ايندلا

 ناك اعرو هسفن ودعو هقبدص وهف هتاتسح هيلا ىدهاو ةسفنث تاصاودهدوسحت

 وهو ءالكلاىا ه6 بشعلالاقوا #8 ضيفلاىف اذكهدوسحم لضف راثتنابيس هدسح

 ليزف اهلاثما ةرشثعب هنس> لكناف * فاعضالا لكا دارملاو 3 ىوارلا نم كح

 دنع 9 رفكلا ريغد# ىصاعملاب ف ريدا لمعت ه6 طبحالذا © دحاولا قييف ةعستلا دسعأا

 ظافلا نم 'ئىثباكترأب وا لهاا داقتعاب © رف كلا ىلا هت دأتوا 9 ماك ةئسلا لها

 تافانم عفد نيلوقلا نيذهنم فنصملا داممنا ىنئالو دادترالالاعفاوا رفنكلا

 برقاةرخآآلا صاصتقا نم افنآ هيلا ريشاامنا لعتتنا و ةدعاقلا ثالد ثندحلا رهاظ

 نا لعلف ىعط5 فراصالب اهرهاظىلع ةلو# صوصتنلانا نم اولاقاماماو اه“

 دحاو# ريبزلا نعول ىذمرنلا # ته ف راص ىعطق ةدعاقلا ثالتتابثا ىف اوركذام

 ه# بدلاق ميسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوس رنا 8# هنعىلاعت هللا ىذر ةرمثبملا ةرثعلا

 انس وءاضغبلاو دسم ةيضاملا مالا ةداع ىا # مكلبق م الاءاد مكبلا» 000

 حاتفتسا ف رح فيفمتلاب#امال سأأر لا قاح نء 6 ةقلاللا ىهوؤفبلقلا ءادامهنال ءاد |

 ةنسلالها دعاوقل افلا

 طبح مدع ن٠ ةعاجلاو

 ىلا متحا ةيصعملاب لمعلا

 نيمالادحاوهوليوأتلا

 ةلوقب لولا لا زاكما

 قاعضالال ك١ دا رملاو)

 ريغ (ىصاعملاب طيحالذا

 (ةندلالها دنعإل ةدرلا

 سيا فاعضالا لكاو

 وهام لاطياوه ذا طيح

 ةروصواو ةدابعلا ءاز>

 ضخم لضف فاعضالاو

 هياط دناخ ايف نيرل
 قاثلا ىلاو ةيشاطاىق اك

 (هتدأت)دارلا(وا)هلوش
 (ردكلاىلاو م اضفا 0

 كالذوقافئالابطب#وهو

 دوج سلب دفاعا نإل

 2 زادفو يلا هانضق كلطض»
 هلددع هركو ه-ةلخى

 هدابعل اهعدق ىتلا هتمعنو

 لب هللاركح ىطربالف

 هللال وسر ناز ماوعلانبا (ريزلانع) يت هلوهب هلزومرالا ىذمرلا ج رخا 0 هنانسح لطييف رفكلا ةيلك ماكتب

 فيرعتلانا 4 ةفصوالاح (مكلبق ممالا) ضرمىا (ءادركيلا) راس وك رحتىا (بدلاق سو هيلع ىلاعندلا ىلص
 )»َ ةقلاعلا ىهو 2 كاللانبا ا باقاا ءاد اههنإل ءاد يو )ع ءاضغبلاو دم 2 هلوش ءادلا نيبو ةيستطا ماللاب

 حاتفتسالل ملا فيفتي (اما) سأرلا قاحنم لعاف مسا فاقلاو ةلحهلاب



 اهناشثىتلا ةلصملاىا «نءدلا] ليزتىا «قلحن) نونلا نوكسب (نكلو)إ ىسوملاك 6 رعشلا قلحت لوقاال ىنا ١

 ا ا تاولصلا روضحو تاريخا لعق نم ناسنالا عنف اهذال كلانا أَم رعشلا ىسوملا لا ص سا نء دال لاص.:ءاوكالها

 ْآ ىذرإلو هبلق ف ةعاطلا ةوال> 3 الو هدم لمكيال اضغبو ا ردص ل | نر هللا ىف ةلماكلا دم ىلاو

 ع ءامش || ةعارأ اهليزب مداىتب مسج ىف ر رهاودج ةعارا موزع لع هللا ىلص ىبال الاقو »+ ةكراك ىهنا ىل اعت هللأ ءاضقن

 حلاصلا لمءلا ليزي ةسغلاونيدلا ليزي دسدلاو لقعلا ليزي بضغلا حلاصلا لمءلاوءايعلاو نيدلاو لقعلاف 0

 د سفن ىذلاو ةياور فو 6 ىمفن ىذلاو ) مولعلا ءايحا ىف ىلازغلا مامالا هركذ ءابعلا ليزي عمطلا

 'ىجبلع ام و هللاب <« اونمٌوتّتح ) هلوق ةبسانمل نونلا فذح ( ةنطا اولخدال زب دكراتاو هتردشن ىأ 07

 (اوناحن ىتح]) الماك انامياىا ه1 ر- (نو:«ؤنالو) لصالاىلع نونلاتابثاب مح“ ىفو ةرورض هبلوسرلا
 هليزتىانادلارسسكب «نيدلا قلك نكلو8# ىسوملا وحن: ك6 رعثلا قاحلوقاال ىنا 0

 !01 11 سول لص ًاتسياك نددلا لص اتستو كلهتىا قلحنااهناش ىلا ةلصخلاىا 0 0 كذاالأ)
 01 لا ىف ةلماكلا ةتعلاو تاولصلا روصحو تاريدلا لعف نم ناسنالا عنمت 73 راع 0

 000005 .|للا ةوالح دعالو دبع لمتال اضعبو اذدح هردضص ءىلتملا مب

 رهاوجةعب را سو هيلع ىملاعتهللا ىلص لاق ءايحالا نعانهليق «ىلاعتهناَضَعن ىضربالو دكلع ل نيا او 7
 00000 0711و ندلاولقملاف رهاوطلااما ءابشا ةعيرااهليز مدآىت مخل || تأ« اوفا ) مالسلا
 00 0011 حاملا لمعلا ليزت ةييغلاو نيدلا-ليزيدشخلاو لقعلا ليزي بضغلا 6-2 ما اا
 اواحتىتح نونمؤتالو اونمؤتىتح ةنانولخدتال ءدي دمت سفن ىذلاوءايللا || يتم ث* اوم ىعب
 م كبر مالسلاا وتفاؤل لاقهتلا ل لوسراي ىلب اولق « مبا ءوقلعف اذا<ىثب كك الفا راغصلا ليزي هنافال نمو

 بابلا عرقفنوعرف بابىلا ءاح سيلبانا ىور ةضورلاو ريبكلا 0 انك لق
 لاقف بابلابنم تفرعل اهلاتنكولاما انا سيلباءلاق اذهنم نوع رف لاقف نذأتساف

 ناح ىولعف د0

 دج هج رخأ ثءدحاو

 ىسدقملا ءايضلاو مسمو

1 -. : 2 

 000 ا 07 ير رالا دج و لع فرعأ هلق م نوملماب ل يخدا نوعي || ”دتسا, ىردلالاقو
 بج ودقهلتلقف رثلانم هتوعدام لك ىلا ىنناجا اًهدص ىلنا دساملا مت سيلبا

 00007 11 لال دله اين ةرخ ىراطنا .لاقف ةجاملا ىم لسف كح لع || نا ىور: * سيلبا نم
 راثدسالانا تلعف اهكالهالا ديراال لاقف اهناكم تارّق ريثع كيطعانا ديرتا دوعفدالا ءاج سلبا
 آلآ ةيدألا هي ءاضفالاز» درسنا ديئاعلا لئاوغلازم «ىناثلا وف كنمو ىم || 0س بابل عزم

 ىناربطلا# بطو9 «ةداءةت'عملاوب سلا وبذكلا و ةبيغلا نعد املا ول الذا ىصاعملا

 وهيلع ىلاعت هللاىلص هللا ل وسرلاق لاقدلا ةبام3ن وي داضلا مب 06 ةرعض نعي

 رم دهاعا لك ةنح

 اذده نم نوعرف:لاقف

 اما لاق متانا سيلبا لاق
 نم تدرعل اهلا تنك ول

 «لازبال) ضرالا هجو ىلع ف رعتا نوع رف هللاق هيلعلخدالف نوءلماب لخدا نوعرف هللاةف بابلاىف

 لسف كقح ىلع تدجودقو هلت اقف رشلانم هتوعدام لكىلا ىنباجا اقيدص ىلنا دسادلا لب لاق :كنمإو 0:

 ”هلاكم تارّب سثع كيطعا نا ديرتا كالذ ىلع ىلةوقال تاقةف اهتماف ةرقب ىراطل نا سيلبااب لاف ةجادلا ىف

 هريبك ى ىزارلا نيدلارذقو هتضور ىف مامالا هركذ كنمو تمرد دساعلا نا تلف اهك الهالا ديراال "

 هلوقن كلذ نيبو 6 ىصاعملا لعذ ىلا ) ةلوليالا ىا 6 ءاضفالا ) دسغلل ةناَعلا لئاوغلا نم 6 ىناثلاو )

 ©( ةتاعلاو ) هل (بسلاو) هلع (بذكلاو) دو.دحال (ةييغلا نعل هدم لماعلا ىا (دساعلا واالذا)

 (تط هلو هلزومراا ىتاربطلا جرخاو + مالا سفنىف ولمللا نكما ناو 6 ةداع ) هءو_سب امب حرفلا ىا

 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لو_هر لاق لاق هنا ةبلعث نب ) ملا نوكحسو ةيعملا محفل 6 ةرعض نع )



 كرين نمؤللا دف مهنيب نم ةيريخلا تلازاو دسا# اذاف مهدسا مدع ةدمىا (اودسا#: ملامريخسانلا لازالاآ

 هللاىلص هللال وسر لاقلاق هنا هنعىلاعتهللاىضر ةربرهىبازع ىور + ةنكسالاو عضاوتلامزاليو ةوادعلاو دسعلا

 اوسسجتالو د>اريخ ىلععلطتلا اوبلطتال ىا اوسسالو ثيدعلا بذكا نظلاناف نظلاو مايا سو هيلع ىلاعت
 اوربادنالو اوضغابتالو اودساحتالو سانلا ىلع ولعلاو عفرتلا اوباطنالى! اوثجانتالو سةىلع علطتلا اوبلطنالىا

 ةيناثلا كلاهلانم (ثلاثلاو) راهزالا عماج ىبات؟ ىفهمامتو ععااصلا ىف اي اناوخا هللا دابعذ ئا هللادابع اونوكو

 مضب 0 هللا دبع نع) (بط)هلوش هلزوهرماىنا ربطلا ج رخا + نيدفاشلا نم هن وك ىا (ةعافشلا نام رح وحلا

 ىبدهبابرانهىا «ىنمسبالاقهلا سو هيلع ىلاعتدللا ىلص ىننلا نعز) ه4 1١" رفح ىلو الا ةلءوملا ن وكسو ةذ> وأ

 ملعر ردو دلح) 2 ف و م ريا عن كر تاس و رو «اودساكت مامر سابا لإ 7

 مهضعإ سانلا مالك لهن ىه
 قيرطب وه امنا بولطللا ة> هنوكنا ىدنال نكل ىداعملا ىلا دسلا ءاضفارهظف

 ثيدعأ١ لءلف دساحنلا ريغىف ىصاعملا دجوتاع رهنا اضيا ىنكالو ءادتا موهفملا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا ةعافدىا « ةعافشلا نامرح ثلاثلا و8 ٌركالا ىلع ىنبم

 ©« بط# هواك نعفاشلا نم هنوك الهدي: ىف 5 ىذلا ثيدحل ا يلع لدباك مو

 هيلع ىلاعت هللاىلص ىبالانع# ةدحومامضب «#رسسب نب هللادبع نع  ىناربطلا
 نيرالاو ىتعيسشب نيعرشتملاو ىتيادهب نيدتهملا نءىا ه# ىتمسيا لاقدلا سو

 ةينف عاش ال ثيدعااب سانلا نيب ىعسلاىا ةيمالو دسح وذو ىتتس جاهنم ىلع

 هللا لوسرالتمث هنماناال وي سوماقلا فاك برغلابءاضقلا ىا ه«ةناهك الو ةشحووا

 ريغب تانمؤماو نينمؤملا نوذؤي نذلاوو ىلاعتهلوق #« و هيلع ىلاعت هللا لص

 نامر> ىلع ثيدعأ اذ هةلالدنا ئال# دي الا انيبمامناواناتم اولقحادقف اوبست كام

 هتعاف2 نا ليق ناف + هفاف هنماناالو ىن٠ سيل هلوق ةلالدب ىهامنا دسعلل ةعافشلا

 لوخدعبارلاو قاق<“الا دارالاانلق ةريبكنوكينا نملقاال دسعلاو رابكلا ل هال

 هللال وسر لاق هلا امهنع ىلاعت هللاىذر سناو رع نبانعوب # ريد #80 رانلا

 ةوقورهأواقُش طرفل ه«باسعلا لبق رانلانولخدي ةتس رسو هيلع ىلاعت هللاىلص

 ءازجاب ضوعلا ءازجا ماسقنا نم ن وكي نا بي رق ىصاعملا نم لاصخ 6 ةتسب ف مهوتع

 كلذ ف ىفك كاذنم دحاو دجوولف داح آلا ىلا داحآلا ماسقنال بأ نإ ضوعملا

 *6 رودجاب» ا عالا لاق مهنم هللا ل و سراي لبق 9 لاصملاا كالت عاقجا اع سقف لوخدلا

 مهذ وكل مهنا وىلاعت هللا م مظعا ىلع مهتارفك و ىلاعت هتاما ىلع مهنا مظلاب ىأ

 بصم:اب «(ةببصعلاببرءلاو منغلابمرغلا نال هت انج تدظعولا لوس رةفالخ ماقم ىف

 داسفالا هجو ىلع ضعبل

 راك د ارو
 انا الو روهأالا تابرغع

 نع ريفنالا ف ةدايز هم

 هللالوسر ال 3 2 0

 ردع ل ها رخ

 هلوق كلذ مجبل ىف ةدار

 تازدالا ةروسىف ىلاعت

 ىذالا ىضتقام ريغ ىأ

 هل مهتاقصتا ريغو اعرش

 نذلا نيقفانملا ىف لزئدقو

 هلومع*لو اياع نوذؤد

 ءاسذلان وعيت ةانزىف لي قو

 نويعلا فكتاه راك نهو

 هاذ ةدو ىا اه.صنو اهفر زوجنو »ع بالا 2 هلوقب فذصلملا ريعو 4 هوذااع اند ىا 4 اني امثاو 2 كب
( 

 جرخا (رانلالوخد) دس. ناقل لئاوغلا نم «عبارلاو) فيعضفهرخآ ىلاريدقت ىلع رجلا زاوجاماو اهعاوا ظ

 لاق) لاق امه:مالكى ا (هناامهنع هللا ىذر كا َنَع «(ورعن) هللا ديع ؟نع) 9 هلوشب هلزوهرملا ىليذلا

 هللا ل وس راب ليقرحل ةيشاعلا فاك ةئسلا كال:نهدحاو بدل رف لك ىداعملا ند ءاءشاة نس تش قا (ةتسب) مهلاعا ْش

 اك فر ربفلا عرسشلاب لوعل نم هبرومأللا لدءلاد_ظطوه (روطلا) ا.ضاقواو ساوذ ريما مجج (ءامهالا لاق مهم

 هيدصمل نم لدرلا ةبصعو نوامثلاو رصنتلاو بهعنلا تادعإ ىا 0 ةييصعلاب برعلاو 2 هداز هجاوملا ةماعلا ىف

0000 



 بيس (ب نيقاهدلاو ) قيفوتلاو بهاوملاىفاكفيرسثلا عرششلا باج نوقرخ ىتح اهبنوموبو هرصنبو هرهظدثيو

 |( راحتلاو)سوماقلا نم مهفاك اهريماوةيرقلا سين ر ىنعم ناخد نم ترعم وهومضلاو 27 ناقهد عج (ربكلا)

 وبيع متكىهو 6ةنايلخا) بيس (با) حبرلا ض رغل لاملاب لقت ىه ةراحيا نم رجاتعجج ملا ديدشتو ةيقوفلا مضب

 كفو اسر برعم قاتسرلاناب سوماقلا مزجو ىرقلاو داو_لاوه ءارلامضب «قاتسرلال هاو) هيف شغلاو عببملا

 ءاعامب (لهطجلا) بيس6بإ بهاولاىناك -ه# 1 وح هتسر برعم لْدقلا نم رطشلاو سانلا نم فصلا قادرزلا

 (| ق>و ىلاعت هللاقح نم
 (ب) (ءانعلاوإ ةلمعلا

 ىنعي (دسدلا ) ببس
 ايندلانوبلطي نيذلا ءاذعلا

 عرشلا راتسا اوقرخ نا ىلا عرشب مل انك ةردفلاو  نواعلاو 1

 بذكلا و: 4 ةنايلللاب رامتلاو ربكلاب 8 الثم ةيرقلا سيئر 6 نيقاهدلاو
 داوسلا « قاتسرلا لهاو 8 بيعلا ريسو#و ريغلا لام لكا ىف ةليعلاو ابرلاو

 ءالعلاو ه8 تايلعلاو تايداقتعالا نم مهيلع مزلام ىلع « لهجلاب © ىرقلاو
 اضعب رهضعب نود_مم

 بجومىلع مهيرج مدعل دشا مهيلع ةذخاؤملا نال اما ءالعلاب هصخ 3 )د
 هلعب بلطي ملاعلا ناك اذاف

 ادحا دس ال هتاف ةرخ الا
 ىلعءادشا ىا ىوانملالاق +دسحا را ضعب ىلع موضعب ءازعلا ةداهش ا باطل مت اذاف سلا نم

 هنا ريبكلا ريسفتلا نعو +هلمعب د « ءرملا ودع ليقاملببقلا اذهنمو دسعلا أ يا لاقدسحي هنافايثدلا
 تع بئاصلا مس قودحاو اندلاىفو ةعستءالعلاىف لع ةرشثشع دعا مق || مادورلانع ةباكح ىلاعت

 ايدلاىف دحاوو دوعلاىف ةعسن ةرشعلذلاو دحاو ايندلاىفو ةعست نيللاصلا ىف لع الا نواب

 ريع ءصأأ عماا ثيدح قاك ضعبل مهصعل يم 0ك مه ديلا نال ا م

 ءاسنلا ىف ةعستةرمثع ةوبشلاو ايندلاىف دحاووىراصنلا ىف ةعستةرشع عضاوتلاو || ىنءيهلضفنم هللا مهنا ام

 ه1 ع نامالاو اندلاقدحاوو قارءلا ىفةعست ةرشعإعلاو ايندلاف دحاوو || نود_سحن دوهيلا نا

 ةكربلاو ءاسنلاىف دحاوو لاحرلا ىف ةعست ةرثءلقعلاو ايندلاىف دحاوو نِدلاىف || ىلاعت هللاىبص هللالوسر

 امهنع ىلاعت هللا ىذر سابع نءانعو + ضرالاىف د>اوو ماشلاىف ةعست ةرثع ا الوم دلع

 ىذلا ىننلاب كللئسن اولاق اولتاقاذا !سوهيلعىىلاعت هللا ىلصانيدن ةثعبلبق دوهملا تناك 0 هللالوسر ناكول

 )0 801 15 ءاوفرعوىنلا ءاجالف نورصن. اوناكف انترضتامالا هلسرتنا انتدعو : اك ا
 مهءاجالفاو رفك نيذلا ىلع نوكفتسي لبق نم اوناكو ىلاعت هللا لاق ادسح هل هتفرعم | تن“ 0 5-0
 هناف ةببرغلا تازمتملا ةلج
 اعربخادق مالسلا هيلع
 ماوقالا ءالؤه ريعك ىف

 ريسلاهذه ىلع نآلامهو
 6 سماخللاو ) عيابطلاو

 ءاضفالا )دس كال اهملا نم

 ؟ىانا 4 يملا روك لا

 ثيداانم موهفااورانلا لوخدقلطم بولطملالوقنمث *ةيآلاهباورفك اوفرعام

 ةسياقملاوةلالدلا قيرطب 1 وع دوطا ءاذعلانمدساخلا لوخد
 ليو مهلك بج وم ىلء مهي رج مدعلو ا مهرا سد !ةوقلع العلا كلذ صاصت خ+ازاوط ةعوت 3

 دوسلاىا « ريغلا رارسذا ىلا ءاضفالا سماد او لم أ تف نيته ملاعال و ةىملهاججلا

 3 دساللا مث نم ةذاعتسالاب 2 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيدن # ىلاعت هللا سما اذلف وي

 ةذاعتسالاب انمم!ك 9و ءاضتقم لعو هدسح رهظاىأ دسحاذا دساحسث نمو هلو

 000 للا دعتسا» عزت ناطشلانم كتغزماماو ىلاعتهلوةوحت «ناطيشلا رش نم
 ْ لاقوؤم هللابذعتساف غزت ن غزيياماو ىلاعتهلوقوح: # رت || ىا( اذلف ) ناكهجو
 ٌ رض عفدوا عفن باجي ويندواةينيد# حنا ولحا» 0 وذيعتسا [س و هيلع ىلاعتهللا ىلص ا

 . (ناقكلب) ىرد نرجو داجلا هلعام 7 ( زان امو لس 3 1 سس مظعاوامارح وهو ريغلا رارضا

 ماسح رهظاىا دسحاذا دسأح رش نمو لاق ثدح (دساملا رمث نم ةذاعتم الابل بالا طاصلا سما واهل مهعبتل ةتماىلع

 . هللابذعتاف غزت ناطيشلا نم كن غزتياما وىلاعتهلوةا «ناطيشلا سث نه ةذاعتسالاب انرمااك رث نورعلا فاك هاضتقع لعو

 1 رض عفدو عفن بلج نه مك وححاحجاىلعةياورىفو (مباواا ءاضقىلع اونيعتسا مالسلا هيلع لاقو» ةيشاملا فاك



 اونيعتساو |وتك اف اهلطب ف 7 اء علطيدساحن هارذحو ءاوداجاتلعا ةنايصو ىلاعت هللا ةئاغاب امك (نامتكلاب)

 هنم مكيلعو هيلع اقافشا داود ع دمقتلا 0 اف (دوسحم هم ا هت "1 ٠ لكن اف) اهب رفظلا ىلع ىلاعت للاب

 مترهظا نا ىنعي ©« دوسحم دو فواح « ةمل ىذ لكناف نامت كلاب

 اهعوقو دعبام ثدحملا 0 كمارم ىف اوضراعف كودسح مناوح

 كو هيلع رايملا ناك هآشفا نهو هلراسيإلا ناكمرس متكنم ءاهكدملا يس ذل
 هنا واكس ٠ ناك هلا ولو 2 غولب نم عنمو هبحاص مدقارا ارس رهظا نم
 اذاف كءد نم كرس مهضءب لاقو املاع هحناوح حامشبو املاس هبقاوع نهو ا

 رفظاا ناتل_صخ هنيصخ# هلفدرسس نصح ن٠ ناورشونا لاقو + هتقرا تداكت

 انزاك ةهدوتالو كارا د رعت مكمل رود1؛ىفو تاوطسلانم ةمالسلاو هتجاح

 ةرودمو قيدص ةعلاطءنع هيفىنغتسالامرارسالا نم نكل لود" الهاحالو لوزيف

 انيمالاوهالا ىلءانمما ناك ن هلك سيافءابا هعدوتسو هيلع هنتم أي نم هلى رهتتف مدان

 اذابغارلالاق رارسالا ةعاذانع ةفءلانهرسيا لاومالا نع ةفعلاو رارنسالا ىلع

 نادصلاو ءاسنلاو كاحرلاةفعض هب فصوو ردصلا قدضو ربصلا ةلق نم سلا ع

 قوش اهتاتنكو ةط مو هذحلا وو ناكل نادل نا ]ا

 رابخالاب كاتاامل اهدنعام راهظاب ةيطعما لكو ىلاعت هللانا الولو
 ةيوعصىف ببسلاو
 هّدصتخلا لعفلاىلا

 كك نإ ناكل ىلعف امصاملا اهلاعفىلا قوثتت ةوقلاهذه تلات داو من

 كءاهذو كبهذ مك ١ليقو * ضيفلا ىف اذك اهقالطا ب ثيحالا اهقلطيالو

 ترد اه 4 5 رخ# رارسالا روب رارح الا رود_ص ليقو كبهذمو

 لاق ه«اءوفرم ذاعمنعو# ادلاىبانبا #ا_دو# طسوالاف ىتاربطلا # ططو#

 سداسلاو 8# باذكوهو ديعسهدنس قو تاموضولاىف ىزو+انءا هدروا ىوانملا

 عملبإ# ىلاعت هللاريدقت هدسح> ريغيالذا 6 ةاف ريغ نه دساتحلا 6 مهلاوبعتلا

 نيعباستلا نه 6 هللادحر كاوا نبالاق## العفوا الوقهرثا ريظنا#ةيصعمو رزو

 ىا# متاذس فن دساملان ماله هنز>وهمهو هبعتةزتك ىف ه#مولظملابهبشا املاظرال#

 ىا «متاه لقعو ليقاذك هبشلاةلع فانئتسا متاذ سفنهل ا بيعموا رقحموماذ

 همنو متاه لقعهلقعو متاذسفن هسفنىئعي هةراشال مزال مغو# ريخ*و ناريح

 هنع ىلاعتهللا ىضر ةيواعمنعو*مهلا و رغلا نم ادبا واخمالدسالا ءايحالاىفو مزال مغ

 سضارسشلا نه ”ىث سيل ثيالا وا لاقل ودع ىف نيبت. نا لبق كيف نيبتي هناف دس ا كايا ىنباي

 مخ (١1)هوركم دود لا 1 لبق تابوةع سج هب دساعلا ىلا لصي دشدلا نم

 باغي(6) برلا هيلع طم“ (؛4) ؟بدمحال ةمذم(*) ملعر 0

 كئلوانهولق ءادعا هللا ع :انا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنأ

 ةالصلا اندن ىلع و هيلع اي 0 هلضف نو هللا م هانآ 4 :انودسم نيذلا لاق

 ىدابعنيب ىتم-2!ضارريغىفلاضتل ظخاس ىتب«“ ودع دساعلا ىلاعتهللالاق مالسلاو

 نعو *ىق: ةوتلا باب هيلع

 مالا هنا قانألو
 اهفهنال ةمعنلاب ثدحأاب

 نكاالاو ”لاومصعلا "دعب

 (هجرخ) ذكيحدسامملا

 نباو طسوالا ىفىئاربطلا
 ايل ومرلا اهلا ى فا

 نع)(ايند ططرب هلودب
 عماجلا ىف و( ام وذ صمذاعم

 دجاج خئط وب هال ريغصلا

 ىدع ناو ىل_يةعلا

 ءءذ ىلباو ىتاريطلاو

 نع قهيبااو ةملكا ىف

 لالتعا ىف ىطبا ركنا وذاعم

 باطما نب رعنع بولقلا

 سابع نبا نع بيطاخاو

 ىلءنعءداوذىفقلطناو

 لاق هنع ىلاعت هللا ىذر

 ناو ركنم متاح ىبا نبا

 قارعلاو عوض ومىزولا
 ريسفتلا ىف لاق في

 ةيحصقلاىفاك هج والاوهو

 لئاروجلا نم( قرتذاملاو)
 تعتلا ) ديول

 نمل داما ( م«
 هيلع دوعت ( 0 ريغ

 ريغت ال ىلاعت هللا ردقامذا

 عم لب ) دسادلا ىنمتأ

 ةروص ىف( ةيصعهورزو
 حراو+لا ىلع هرثا روهظ

 ةيشاملا ىفا؟لمعلاو راكتلاب

 محفب (كاملا نبا 1
 نم ميما ديدشلو ةلمهملا

 هنع كلذ ةلازا فن اريحىا (متاهلةعو)هبشلا ةلعفانيتسا متاذ سفنوذوا مئاذ سفندل ىا( متاذ سفن دساملا نم موللظملاب

 دساحلا ءامحالا ىف ومزال مغ دغو ماه لقف هلذع ومئتاذ سفن كاش نعل هل الذ ةقرافممدعل «مزالمغو) ناريلا متاهلاو



 مهلاو ماا نم ادبا ولتال

 وا ءهوادعا لازال ذا

 ىلاعت هللا عأ ىف مهنم ددعاو

 كلاهما نم ©( عباسلاو)

 باقلاىع)9دعلا ةاقأا

 ىا )» مهفب داكي ال ىدح

 ىعاد ناءلغ دنع ا

 نم كح

 ىمو هنريصل

 7 هيف دعا

00 
 ىروثلا © نايفس لاق )

 دحال ( ادساحنكتال )

 وه «مهفنا علرمسس نكي)

 ظفل نم ىنعملا دتحلا

 باقلارون ءاقبل بطاخم لا

 «نماثلاو)ةلظِب ب وةمربغ

 ليو . نك

 بولطملا ن» (نامرا)
 (نالذلتاو ) ديلا
 الفرإل ةيصعم ىف عوقولاب

 سصنب و هدارمب رفظي داكي

 مدعل ىا(اذلف هودعىلع

 © ليق )) رفظلا هتراقم
 لان 111 تورك

 ىلإ © رت وكل
 هيفو سانلا ديس ريصبال

 دا

 00 ةباكح

 5 ل وىدادع لامابلاف

 ديلا" مخارلفا مدار نم

 4 ثلاثلاث 2 يملا 2

 ا ثحابملا نم

 اعلا ب العلاف ) دلل

 أ يمتنال والا ىبمتلا)جالعلا«و

 سيل "1 .٠ ع

 ضعب ىفو كودع ىف نيب نا لبق كيف نيب دسدعلا رثا ةيريشقلاىف لاق *

 هللاءاكحا نم اهكح مهشبال داكب ىتح بلقلا ىععباسلا و98 ىت#ودعدساءلا بتكلا
 نكت اذه اح نك هللا هجر نايفس لاقوإل هنرب رسس يعلو هن ريض سوست * ىلاعت

 كلمت عصلا لوطب كياع نامفس نع جاهلا ىف لاق ىعرش م ح و ق> لكىف ة# مهغلا عب رسم

 نكمل و سانلا نسلا نم جيتاناعط نكدال واظن اح نكتايندلا ىلع اص رح نكتال وعرولا

 مدع «نالذمللاو ف دارملا لينم نامرعلا نماثلاو إف مهفلا عير نكت ادساح 110 . ٍِ 3 : 0
 رفظب داكيالف 8 ءوسلا ورششلا بابسا ريسيءرسفو قيفوالا هض ىنامالا ىلا ل ودولا

 ماعلا ودياع ريغ بئاعلاو ندىذريغ نيعطلا اح لاقأك * هودعىلع رص ال وهدا رع

 هللاعنلاوذ هدارعو هدارمب رفظي فيك دوسعلا تاقروصنمريغ دوسءلا ونوم أ مريغ

 « ليقاذلذ# جاهنلافاذك نوئمؤملاهللادابع مهوهنادعا ىلع صني فيك ونيلسملا نع

 ثيدح هلا عضاوملا ضء؛ىفاف ةيريثقلا ةلاسرلاىف اذكهو فاسلا ضعءب لئاقلاف

 2-0 -- رثكلا ىا 7 هود دود ا 2 ىراقلاىلع تاموضوهىف اك عوضوُ

 نا_صقنىف ءماوامئاد ضافُحاىف هلاحلب الصادحاىلع ةدايسلا ب سعىلا لصيال

 تيأرىععكالالاق *ةيريشقلا ف لاقرمعلا ص هن دسعلالئاوغنمو داممىلا لصيالف

 انا رللا تكر لاقف كرع لوطاامت لق دنس نورسشعوةئامهنلع ىلا اسارعا

 اا 0 | شيق واضيااهفلا# : دبجاص هجو هلاعابردىلا :ءاضفالا اهنمو
 برضادسعل |كالماناف فةلوقيف سعتلا ءوضكءوض هلدبع لع هب رءاكلم ةسماملا

 هلعىنلانع ءايحالاىفلاق *«ىلاعت هللاذممت ةوادع اهنمودساح هاف هبحاص هجو هل

 سانلا نودسح نيذلالاق كلذنمو ليقف ءادعاىلاعت هللا منلنا مالسلاو ةالصلا

 ةيوقعلاو ةحاضفلااهنمو توملاةدشاهنمو معضغو ةكرالا ا ةنعا ىلا ءاضفال ااهندو

 سلاجيلا نم لانبال دساعلا مهضعب لاق ءايحالا ىف لاق + فقوملا ف

 دنعلانبال واغو اعزجالا قلخللا نم لانبالو ابضُءو ةنعلالا ةكئالملا نم لانبالو
 ةوعدلوبق مدع اه:.و الاكتو ةدضفالا فقوملادنع لانيالو الوهو ةدشالا عزتلا

 ةبيغلا راثكمو مارا لك آ مهتوعد باحجيتسال ثالث لاش ثرالاوبالاق + هبحاص

 5 :ةيذمالا

 زراب ءامكملا ضءبنع هنر ةرزابم اهنمو * نيمسلل دسحو الغ هبلق*ىفناك نمو

 هءردعسقل طع# (؟) هريغ ىلع ىلاعت هللا ةمعل ضغبادق )١( هجواة نم هبردساملا

 لب سلبا ناعا )0( ىلاعت هللا هراتخانم نالذخ ديو )ل ىلاعت هلدعش لحي )0(

 انين ىلعو هيلع مداىلع هدسح ىهو سداباك اهب راص ةصاخ ةفصق دكا راض

 مالكلا نعذ ىفافن |انهاهضعب رك ذاكى هانت . ال ناداك لئاوغلا نماهريغو ةيلستلا لضفا

 -4 تلد تضححلا م 5

 ايندلا ف كيلع ررضد ملا نارعتناوإ ىلع ىا © لوالا ىلمعلا وىلعلا "اللا فو |[
 ركياي'دلال ها نالواال وااهد وجو لامافن.دلا م دقتىل والا لئا وغلا ىف رك ذاك نيدلاو

 (مهفوخ) ةيصعسهنالنيدلا) ىف (و)مدقتاع (ايندلا ىف كيلع رض دسعل

 سعي



 هللار دعت .هدىلعدحا ردد :دلا ف ىا(امهيف دولا ىلع هيف ررعضذال) دس نا ىلع م (هناو)

 نداطلأ د: ع مهالا هنال هنأد . (نيدلا ىف كل هررضاما) نيدلاو اد دلا ىف ىا (اههق) دسعل اب ىا (هل عفت لب ىلاعت

 لامع ر تا هع 0 ر هدايعل |يعسق ىلا دجرع تهركو ىلاعتدللا ءاضق تطخ#إل هل 0 كنالف)ب

 5 امهيقدو سم لا ىلع هيقررضال هناو 0 ان دلا وه هيس مظعمناوا مهاباد نق وح

 هن عفتني لب 9 ىلاعت هللا قلخ رييغتىلعدحا ردشبال هنالو ىتأيساك ايدلاو نيدلا ىف

 هللا ءاضق تطخ# د_دملاب كنالف نيدلاف 9 د_سامحلا اهيا # كلدررمضاما امهف

 ىلاعت هللا لاقأك  هدابعل اهع-ق ىتلا هته تهركو هه دودححلل هاطعاام ه# ىلاعت

 كذا لة ع6 ل : 06 هلد- ع 2 تهرك# و #2 مشي عم مهنيي انس نو

 مسالا لتق بابنه اشغدشغ # تششغو #8 ىلاعتهنملعفلا * ثالذت ركتتماو .

 « الجر © حابصملانع اذك ةملصملا ريغ هلنيز و. هععني ل رسسكلاب ش

 < و كدسحم كنمردص ىذلا # 5 وعن 8

 موهيلع

0 
 ىلاعت هللا لص لاق مار

 ىا ىوانملا لاق +انم سيلف شع نم ردا تار فاو [4 سياف اندغَنَم

 ىفو# ةبجاو ةوصنلاو وه ناوخالا ةكحانمىف انتقيرطو اند:س ىلع سياىنعي ناخ ْش

 ما
 0 تدع اذه ليقو + اهايا هلك نيدلا لعج ىِت < زوهصنلا ىف غلوبف : ةفعع

 زو ىلع ةدص+ دا هماوقو هداعىا ضيفلاىف لاق « نوصم ”ئذلا ثيدملا

 ريللا رهاظو فلسلا اياص و رظعا ةصصنلا تناك اذلف هدحووهلب ىووتلالاقو

 الفىبا نمو ةدضفلا نما نوهصنلا لبق نمو 0 لع ناو جحدنلا 50
 ةكاشمو ىلاعت ا لوا 5 هلا ىنيدلا 0 ماضاو هسفنالا نمولي

 هنامتهتانسح هبلطب هناو منلالاوزو نيم ول ايالبلا ىهتبحم ىف راقكلا راسو نييللا

 ليصفت ةدايز دارا هلعل رمصخا ناكل لئا وغلا ىلع ةلاحالاب انه فنصملا ىفتك اول

 لئاوغاا ف تف عاك# سفن قو ون زح وهف اندلا فكر ,سض #اماو# ماتهالا ديا

 ةيعنلا نال رهاظف## ا ,دلاو ندلا ىف 4 امهف دوسحلا ىلع ررضال هنا اماو 2

 ررتط 41 كتاف دسعلاب « هب منأب الو كد 3 دوسخلا ىا هنغا لورا

 0 0 ددخ نمدوسحلا عافتنا ا هعافتااماو# ىنيدوا ىويند

 01 ةباحمهملاظىلعهتوعدوروجأم مولظملاو «كتهجنم مولظم هناوهف

 هديعفر لبق هءاعدنا ليق اك با هللا نيبو اهنيب سيل هناف مولظملا ةوعد قنا

 نيثلا قاعلاو هنندو هضرعىف «لوقلا ىلا دسعلا كجرخا اذا ايسالو» باح

 « اهوو هيف حدقلاو 8 سانلا نيب :# هرم كتهو هل ةييغلبلعفلاو © هب

 هذهف9 هيلععدم كيرحو اضرعوا انديواالام هراريذال ةلظلا ىلا ةلطابلاتاياعسلاك

 ةمايقلاءوب كتانس> هيلا ىدهت كاذب كنا ىنعي# ةرخ الا ىفاهب عفتتيف هيلااهيدجت اياده

 سلف اع نم 1 2 1

 ملأ 2 نوصنا| و لب انم

 ىف مدقت اك ( ةبجاو )

 لاو د2 ناو تدع

 مدع ىلع (فايدلا قر

 (نزح وت هنم هته تاس

 قيضو رث كلذل كبله

 هتدسح نمدحا رب ( سفن
 هنااماورف هل كال ذك ءوسيف

 دوس لع رركال

 ايدلاونيدلا ف ىا مام

 ههحو ىا ©« رهاظف )

 لوزتالةمعنلا نال )كلذ

 هكا ىلا( نع

 ةقضب الفا تكدس )

 منأيالو )ل ىودد ررض

 هييصنألو دا ئا 6

 (هعافتنااماوإ ىئيدررسض

 ىا (اهفإ) دوسحلا ىا

 كلا وهن ) ةرخ الإ

 ©( كتهج نم مولظم

 هتوعدو رود أه مولظملاو

 هيلعلاق ةباع هملاظ ىلع

 تيدح رخآ ىق مالسلا
 ىلاعتهللا ىطر سابعنا

 مولظااةوعدق ناو اه«ع

 هللانيب و اهئيب سيل هتاف

 (لوقااىلا)ىللقلا (دسعلا كجرخا اذا اهسال) باج هيدي (ىن 1١ ةقيرب) عفربنا لبق هنامد نا لبقاك باج

 عرمشلا هحب ملاع «هيف حدقااو هرتس كتهو هلةييغلاب) ءاذبالاو شغلاب (لعفلاو)اه#وحنوةيمنو ةبيغنم هلرضملا

 اياده هذهت ) هدسح دنع دساحملا ةبستكملا بوثذلا ميابق نم ( اهوحتو ١ اهيلع قفتم ةلاحلا هذهىف ةمرحلا ذا

 هناثيسن«كيلععضو تانسح ثا نكت ملناف كتانسح نم ذخأي (ةرخآآلاىفاهيمفتنيف) حلابصلا تال عنه (هيلا اهبدهت



 تيدها كنا ىنغلب لاقو بطرلانم اقبط هيلاثعبف كياتغادق انالفزا هللاق الجرنا ىرصبلا نس<#لانع ىور +

 مظعالا مامالا نع ىور اذكهومامتلا ىلع اهبكيفاكا نا ردقاال ىنافىنرذعافاهيلع كيفاكانا:تدراف تانسح ىلا

 ءايحالا ىف رك ذاك (مهمغو ءادعالا ةءاسم قاملا ضا_غا رهان الف ايندلا ف لدوسحلا ءافتنا«اما وز بهاوملاو هبنتلا ىف اك

 ىروزك دساحلا لاثف ىلاعت هللاعنىف مهنم دحاووا هؤادعا لوزيالذا ةنحلاو مهلاو منا نه ادبا ولختال دساعلان ا

 | از هداك انهىلاهبغلت اص هودعاهنحلادبرب دسالانالهتعاف هيذيعىلاتدامو هودعبصي فرج هودع

 ىام هثعب ناف مصنا|دسعلا ضيقن ىا همم »جع ( ءاضتقم ضوعن هسفن فاك, نازإ هعفروا دسحلا عفدف 6ىل [عل

 جدقلا ىلع زى 1

 هنا 1ك رن اسال« هيف
 تفضاوةمءئىلا ةمعل ه]إت فضاف رانلاىف ىلتف هرزو كدع لمح الاو 0 اك نأ ! /

 بلقناو بصي ف ارح ءودعىلا مر نك كريظن نوكي د راقت 10000
 همنا نم ارف هل حدملا

 ريكشلا ىلع ) هثعب نال

 عزلا] هلاراقتحا « هيلع

 ا اهلالعمهلعضاو

 راذتعالاو) .هدا ع ضيق

 || نه هم ود دقاع هيلا

 كاعد انالف ناول لاك الج رنا ىرصإلا نيستا نعىورو + هنيع
 كئفاكانا تدراف تانسح ىلا تيدهاكبا ىنهلبلاقو بطرلا نو اقبط هيلا ثعبف

 مظعالامامالا نع ىوز اذكهو ماَتلا ىلع ام كئفاك!نا ردق!الىناذ ىنرذعاف اهيلع

 ءادعالاةءاسم قلملاا ضا رغا مها نالفايندلا ىف 98 هعافتا#اماو#ب ىلاعت هللاامهجر

 هؤادعالازيالذا ةنحلا ورهلاو مغلانم ادءا ولختال دسا اعلا ءايحالاىف ثاق مهغو

 ىعاف هيلا

 ا

 ةياقودسلاملان م نسا ءاىقامم مظعا باذعالو ىهت ا ىلاعت هللا ةمتن ىف مهنمدخاو وا

 هثعي © ناو ) هفالخ

 6هيلعماعنالا فكىلع)

 © هسفنمّزلا ) هلدضفبل

 ىف ةدايزلا ) اهلددهاح

 ىلع هثعب «ناوماعنالا

 همعت بلس( هيلع ءامدلا

 ىلا ةمعنلاةدايزب هلامد)

 هلعش امن وكمل( اهيؤد دسح

 نم هقيكسام 2ال احلام

 هللاو ىاقلا دسحلا ةدارا

 دوس#لادوءه:كلذنوقفوملا

 ٍ عف دا ىاعت هللا لاق هلا هي دص

 ىذلا اذاف نسحا ىهىت |

 هناك ةوادع هنايو كنب

 ةشراع نعو » مج ىلو

 نم هدأ مع كفن تلعثدقو دعو عقدناو ةمعل ىف اون وكينا كنادعاىتاما

 مظعا كك ديلا ملا نم كصالخ لغولو كمن ُكودعح رف

 سيبا كودع ىلع ترث اوترسسخو تنز>دقذا كودع قيدصو كسفودعتنا

 محدتلاوه دسعلا ضيقت ىا # هاضقتم ضيقن هسفن فلكي نا ىلمعلاججالعلاو ف

 هي هلحدملا هناسل فاك © ناسالاب 6 هيف حدقلا ىلع 0 هي هثعب ن راف وأم

 نذاف هدنع ةبيصم

 هي هلعضاوتلا هاسفن مز 3 #©.هلاراقتحا 6 هيلع ربكتلا ىلع » هثعل 00 اوه هيلع ءانثلاو ْ

 هثعل هَ ناو ب هنم ودبس دق 9 # هيلا راذتعالاو # اهدام ضرب اهل الع

 ه# هيلعءامدلا ىلع هثعب *«ناو ماعنالا ىف ةدايزلا هسفن مزلاهيلع ماعنالا فك ىلع

 هلعفام نوكيل ةمعنلاهذه لجالىا هياهيفهدسح ىتلاةمعتلا ةدايزب هلامد# رشلاب

 عفنلا واعطق هو اهناالا ادح ةعفان ىهودسألا ةيودأ ىهدهذهو هةبسام مثال ايحام |

 ءافشلا ةوالح لن: مل ءاودلا ةراممىلع ربصي ل نفرملا ءاودلا ىف

 م عبارلا هلا هوس
 داوماهناف «اهتلازامت هبابسا ةفرعمىلا جاتحوهو ىعلقلا جالعلا ف دل

 4 ىهول ةكروطبا عمقناولو ةداملاعمشبالا ضرملا عمن الو ضرملا اذه

 ةسايرلابح (5) دوصقلا توف فوخ (م)ربكت (؟)ززعت(١)6ةتسو# د سملا بابسا |
 2 ىلى0ل0ل11ئ 2 444224442624222 2 ا تت

 220 ءاجدقو دسملا ىا ةنيغضلا عم دولا .نانزلا وذاهت: لاقيعلا لسو دلعي لاعت هلا لص
 . - 8 | - و

 نما د كاع و 2 00 لالا سشلاو كيللاو ىقألا عافك رمىا هنع قاكلاو هللا و دوس ةثالث ةنلالها ثيدحلاف

 هبانتجاو اسأر هعلقل دسعلا (ىعلقلا جالعلا ىف دسحعأل ةعبرالا ثحابملانم ه6 عبارلا ثحبلا هوس ةاكشللا ف 3

 ةسايرلا بح عبارلاو دوصقملا توف فوخ ثلانلاو ربكألا ىنشلاو ززعتلا لوالا ( ةتس ) بابسالا ىلا (ىهوال



 باصا اذاف )هلو هلصفوناكايا (مريغ هيلع عفرتينارإ دساطلا ىلع ىا ( هيلع )فاقلامضب (لق: ناوهوز) و

 ةماعلادنع هب مدقت «الاموازت هيلع هيداز «اذعواإ ةبسحوا ءاضق5 (ةيالو) ةعفرلا ىف هلز واسملا (هلاثما ضعي

 م محسلال و هتقبط ف هل وكل (هربكتقيطيال وه ول دساملا ىلع ىا (هءلع)دوىلاىا (ربكت ناإ دساخلاىا (فاخ)

 تالذقوف ءاع ها فرطلا ردق ةزواجم سوماقلاىف أك وه ماللاو ةلهملا حف (هفاص لاّتحاب هسفن قككراالئا

 ريكت نا )هدسح نم(هض رغ سيلف )راطرما اذهو ةيترلالصاىف هم - هلهناواسا هيلع هرخافت و إل اربكت

 0 ل فالكتلا ىا نييازلاو ةلمحلاب ١ ززعنلا لوالا © دقملا (د) ا ثبخ (5)

 0 دساملا#هيلعلق:ناوهو## هلوق هيلاريشياك دوسحا ىلع ةزعلاو مفرتال دساملا نم
 00 هنارقاو# هلاثما ضعي تاصا اذاف #9 عفرتلا بابسانم ”ىشثب يرعب مفتي نال

 دار رول ا اسر ماو نمل 1اس لاو راع
 ل كال كما ا «# هفلص لاقحاب هسفنإإل ىض رتو عنقل # ممستالو رك ناطقا ن2 هيلع ريكش
 كاعد 00 عقدين هض غلب هيلع ريكتلا هض رغ سيلف هتلعو رخافتو ه8 هتلث سه ق وف ربكشلا» أ

 9 ا 0 م اا نوكينا ىلع هلبقام تك الب ءامحالا ىف عقب نانو رد نكح ب جرت | ليصفتلا اذه ©« ريكي ريكنم هيلع هدايزو ةلخءاواسع يسرووف سل حل

 د سر وسو || تس الف هنع لحتملا لصالل فلام هنكل سادقلا 0 وناو ليصفتلا نم فنصملا
 اوتو هب مايلاوووا ةموهوملا رومالا نم خلا 020 فاخ 4 وق نوع2 لعج ىلا رغلا لعلف قولا
 ةممنلا نم لاح (ةديقم) نسحب رومام لكلاوإملاب ن 2 ليبق نملب تايج راخلاا ىف هسا
 اهريعك نهوا ىلوالا ىف ةديقمو# ةدارا «؟اهلاوزوا ةممن 2 هلوصو مدع ا لماتف نال
 ناد نكسر واول نو.( هل نملة رع نم شاندنانم دنع لعامل ه6 رسام دس رمل را
 هلل لا تاكا نذل اهلا كالا هلوص ومدعدارا ه4 نا وو 2 هلسيل ريدقتلا اذهىلع هنالىلاعت

 اس ومالا 1 دسك #9 ربكلا ىلا ءاضفالا ىنعا ديقلاثلذب ديبقتلا نع كاةلطم# اهلاوزوا ةمعنلا
 سيلف ربكتلا ىلا ءاضفالابإ) 0 نم ولا لجم داك و ريكلاىلا ا وهو مدا نيل مدعل
 انام ما ا 0 ا د حالصلاب ا ناكماو»

 اعلا د 1 ضي « اا ةسفنل ناساالا 3 بلا ززعتلان ال 6 9 2 ا 1
 1 ايوا ىناثلاو» فصلا نع لفاذك ةلاعاللاز را قدااهار اذافاف ا

 هله حول هلق هراغصت-او# هنم عفرا هسفن ةيؤرل «ناسناىلع ربكتلا هعبطىفنم نافربكتلا
 7 0 ناشد لا كلد 6 لاناذاف# هضاغاىف ةعبا_تملاو هلدايقنالا هعقوتو «همادخت“او

 كف عراضالا ركلا لآ : 5: : :
 0 00 هريكت# لح النا ءايحالا ةحىفاك محا! ضعب ىف و ه لمحت النا ىاح ةيعوو

 ا لا ل ل ل لا لا ا ا ا 50333337 تةائاتاا كات يدل ١
 (اقلطم)كلذدارا(ناو)

 موهوم كاذنال ذئيح هيلع هركب ( داسفلاب نقيثلا مدعل ) مومذم ( دسعف ) ربكلل ءاضفالاب دييقن ريغ نم

 دا_سفلاب نقلا مدع عم ةروكذملا ةدارالاف هل ءاضفالا مدعب ىنتلل (ديقتلاناكماو )هع رحت مولعملامرلا هل حاسالف

 هسفن ناسنالا ىرب نا ززعتلا نال عضاوتلا ليصحت هجالعف بلقلاىف دسملا دوجو ىلع ةلاد دبقتلا ناكماو

 بابسالا نم ( ىناثلاو ) هذاز هجاوخ ةيشاحىفاك ةلاحمال لاز الق اهنم ىتدا اهآر اذاف افرعو اعرش اهتنرهىف

 رغصلانيعب هتؤرل هل (ءراغصتساو) هقوف هنا هتؤرا 6 ناسنا ىلع ربكلا هعبط ىف نمناف ربكتلا) دسعال ةتسلا

 ةركت لمحتال نا ) امبط ربكتلا كلذ ىا ( فاخ )ام ( ةمسأ ) ناسنالا كلذ 6 لان اذاف همادخح“او )



 ةيضق نع هسفن فككب ( قبس هجالعو هم ]لح اهلاوز ديريف هتمدخو هتعباتم نع عفرتي )نافاخ (و
 هدكصب لمعلا دكا

 اهلةقلاعوهسفنل ةدهاج

 هدح الع 2 راض هنالو

 ند (ثلاثلاو) هجالع

 نيل هقلاا تاتسالا

 ةوقل رغلا ةمع ديد )

 بيش ىا 1 هدوصقم

 1 وصقم توفاهنع

 بيسلا اذهىا(ثاذو)

 ىلع نيجازمم صاخب )
 ا ا د

 (د>| ولك ناف)هلوصخل
 هيحاص دس رز امهنم

 هةماق ( ةمعن لك ىف

 نوكي) ةمعن ىف لب اقلطمال

 نع ىأإ ( هلنع اهلإور

 ق هلا وغ رز دوحدحلا

 شهد و_صقع دارفن 5

 اذهف ) هنود هل رفظيل

 روظلا ىا © دسحملا

 © لاثمالا نان نوك رز

 لاوخالاو تافدصلا
 «(تازغضلا نارنالاو)

 دحاو جوزلت اح وزلاىا
 نكبر( ءاوحتل او

 ىف ةلزنلا نودصت

 ةيسنلاب 6 جوزلا بلق
 © نوالاو ] تارضا

0 
 سلاش زوكلاب ( داس

 مدقتلل 4 دحاو] ردتف

 - ىددل م و د

 ةعيرطلاك ولس في دحاو

 ةدحاو ةدلب ظاعوو )ب ءارزولا هنمو مدن عج 6( هصاوخو كلما ءامدنو )
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 هيلع عفترينا ىلاوا هنا واسمىلاف وثني اعرلب «هتمدخو هتعباتم نع عفريو ْ

 ةممنلاكإت لاوزىاهياهلا وز ديريفإو هيلع اريكتم وه ناكنا دعب هلعاربكتم دوعبف |

 هللا ىبص ىنال رافكلا ثك ١ دسحززعتلاو ربكتلا نمو ءامحالا فلاق هضرغ ءارجال |

 لرالولا ولاة واتس ؤ ر هلك ئىط أظن تفنكو مهتءانياع مدقت فيك اولاقذا سو هيلع ىلاعت ١
 ناهعبتنو هلعضاوتلنا انيلعلةثثال ناكىاريظع نيترقلا نم لجرىلع نأرقلا اذه |

 نعلقناكميلا راذتعالاو هلعضاوتلا هسفن مزلاىنعي «قبسهجالعوولم ايظعناك |

 راصهنال واهل فل كوه فنلةدهاحم ءدضب لملابس | َةِمّضَ نع هسفن فكي ليق و فاصملا |

 تالاهكلاو لضفلا و < نمهيريغلاةممن ةيببس 9 فوخ#ثااثلا وف هجالع هجالعفاربك |
 قامالالوصحو ناسحالاو ءاملاولاملاوحن نم ه#هدوصقم توفل## ايندواابود

 هلصاح واضعب وا الك د وسلا ىف ود ساما ىفدوصقملا ذل وصح نيب ةءئامملا ضارغالاو |

 صدت م بيلا # كالذو 9 ريغلا عفن ىلع هعفن مجج رثوا هتعفنم ريغلاة ريض بلط |

 كلذ نودي نا اهه© لك بلطي ىنعي ه«دحاو دوصقم ىلع 9 نيبذاحم ه# نيج ازم# |

 نوكي همن لكف هبحاص داس [ىهنم ه6 دحا و لك ناذ# هيحاص نود هلدوصقملا ْ

 فانمدوساىفةمجلادوج وف هدو هةعدارفنالا فهلا وع اهبحاص نعي هنعاهلا وز ١

 نارقالاو لاثمالا نيبزوكي دسحلا اذهف 89 اضعبوا الك دساملا دوصقم لوصحل

 اهررض ىف نوكتوا ىرخالا ررسذ اههنم لك لطا ةرضضلاب تيت «#تارضلاك

 نس و هجوتيل # جوزلابلق ىف ةلزتملانودصتب » تاوخالااذكو ه#ةوخالا وولف

 دصاقم ىلا لصوتال .:اث) ىناثلاو لوالل لوالاف «نيوالا و ىرخالان ود اهيلا |

 رعلا ىفدمتملا لاذلاب هيذاتساوإو ىذيلتو قفوالاو ةذم التو ناسحالاو ةماركلا

 قرفلا مدعبو سكعلاب لاقي دقو لامكلا نبا بتك ضعءبىفاك عئانصلا ىف ةلمحلابو ١
 ةداعلا هيلعام كريب ىلاعت هللا هجو هندارال ادي ديرملا ىعت # ىدب مو دحا ووؤي

 ةيثملا هيلا تعدام كرتو ةوهشلا عابا ىلا نوكرلاو ةلفغلا ناطوا ىف حيرفتلا نم

 ةسراممو قالخالا ةطاعمو بعاتملاوبءاصملاوتاداكملا لمحت و تادهاجلا مازتلاب

 ىصولمللاو لفاونلاب هيلا ببحصلا نيديرملا تاقصنم ةيريشقلاىف لاقو * قاوثالا

 ءايلاو هرمال راثبالاو ماكحالا ةاساقم ىلع ربصلاو ةواملاب سنالاو ةمالا ةعصن

 لولب ةعانقلاو هيلا صوب بي-لكل ضرعتلاو هبوبحىف دوهجلاذبو هرظن نم

 لغتشي ديرما تيأر اذا اضيا اهيفو برلا ىلا لصون نا ىلا بلغلاب رارقلا مدعو

 هالوتدارملاو ١ ةسايس ىئغارب ديرملاو هنراس دارااوريسي ديرحلاو ىهتذملا دارااو

 ه6 كلملاءامدن وف ةيف وصلا هس رطلاكولس ىف هدحا وحش ولا ذكه زادك و ىلا هئاعر

 لامل او هاا ىلا هب لص وتال كلازوو لثم ههصاوخ و و# بحاص عم مدن عج

 ىنامالا ل وصح وا هيلوبقملا وا لاملا عجج مهضاىغأ ناك اذا هي ةدحاو ةدلب ظاعوو##

 1 حج سيصل ٠ موصول وص جر سب ص ب دج يو ويحسب دع كي جي حبس م سي دب عج مجم > مصابا يس دمج صج سب سم سس ب وي ب عسب ديب يو ل ويب يسم دم وجسم

 (بالطو)

 || ىدتبملا ديرملاف دارااو ديرما نيبقرفلاو 'ىش هلم نيد سياف كتسكتلاو نكح رلاب.|
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 (ة-ايرلاو لاملا_>ح 0 هعجح ىه ىاأ 0 اهتداهج نمةهجوا فاقوا ةيلوثو «(سدردنو ءاضقو ةيالو بالطو

 كالذريغو ايمهوالاك هن وكن م قيس ىاثلاو 0 لوالا حالع امهحالع هج ]لعف ماقملا لص و اذا هريظن دسح اذزف

 ةيالوالام ةظحالام ريغ نم (ةسايرلابح در كا هنسأأ سه 7 م 13م بايسالا نم «عبارلاو )ةيشاملا فاك

 ةسردم » سرردبو د نيعم بتبصأم ه(ءاضقوو» ةيالوىلا وك ه#ةيالو بالطو

 دارانا هلا لكشي فاقوالا تاهجىا «اهناهجنم ةهجوا فاقوا ةيلوتو# ةنيعم

 سلف هترابع رهاظ نم رهاظلا وه ايبلقلا ىفام در هو«و بيسلا اذه نم

 حراوذلاىف رثالاوةرّثلا داراناو قبساك ىلازغلا رات قفاوناو رات قفاوع

 يفوا ناسللاىف رثالا روهظدنمف لاشناالا دسحلا اق مالكلاو دسللال هلرزولاف

 هيلع هينا ىخشامو+ لمأتف حراوملاىف امريغرزو بلقلاىفامل نوكي حراوجلا

 زوو ةلالا هيا نوكيال نا يذق داخل دولا نديح لحال رشا ا

 ” ىنح الو ةلعلا ىف ةكراشلل ززءتلا ىف ريكلا ىلا ءاضفالاك دا ىلا ءاضفالاب اديقمنوكي

 # ةسايرلا واول ضعبلا ىف 6# لاملا بح و ثلاثلا بدسلا ل آمىا# هل ام 00 مكن قرفلانا

 اييهوالاك هنوكنم قبس ىناثلا ب العوىت ا يسلوالا ب العوامهج الع هجالمف رخآآلا ىف .

 نك 9 مهناف هلبقاعقرفللد رحتلاب دييتلا لعل # ةسايرلا ب حدر عبارلا وولف ثالذريغو
 فورعملا وعام انه نفلانم دارملاس دل # نونفغلانمنفىف ريظنلا يدعن وكي نا ديري

 مالكلا رخآىفام هدهشبإك ىوغالا ىنعملابوا زالا مومجباما هنممعالب مولعلا عوننم

 ام حرف ءانالا بح هيلع بلغاذا هلدب ءايحالاىف لاق هءانثلا بح هيلع بلغيو#»

 © ملاعلا ىصقا ىف هلريظنن معساذا فلو هنفىف رصعلا دي رفو رهدلاديحو هنا نم هن جدع

 نع لقنناو نمعلاو دنهلاكدءب ةياغىفال اهفعضيوا هتساير ةجا نم نكم ملاعىفىا

 ةيعتلا كلت وا «اهبىنلاةممللا لاوز وه بحا ه«وهتومبحاوثاذ هءاسؤ# فذصملا

 ةدابعوا ع وا ةعاجش نم ةلزنلا ىف 8 دوسحلا دساملا كراشيىا «#هكراشبإ»

 . هلام ةرثك ءارلا نوكسو ةثلثلا محذب «ةورثوا لاججوا## عئانصلا نم «ةعانصوا

 فوخالو دوسمملا ىلع ربكتالو ززءثالوةوادع ببيسلا ذه ف سداهنا قبسامم مهفدقو

 ,دوهيلاءاطع راكتاهنمو دارفنالا ىوعدب ةسابرلا ضد ىوس هدوضقم تاوفنم

 0 0 مهتساير نالطب ةفيخ سو هيلع ىلاعت هللاىبص هللال وسر ةلاسر

 ةهمنلاوزةداراهلصاح 6 ىلاعتهللادابعا #9 صرحلا عمال ىا ريو اباه و سفنلا

 «6كنافؤي هسفن ثبخ درللب هتريضم عفدو هسفنةعفنم دصق ريغنم هررضوريغلا

 فصواذا# الثم «لامبلطوربكتو ةسايرب لغتشيالن مدحت » نتهملا رظانلااهبا

 نحو ديملا ثالذ نيو هاب نكي لولو ند دنع ىأ » ديع لاح نس هدنع

 هيلع 9 ةقثملا نم # قشي ةمسأىف و» هنريضم عفدو هعفن ةعناع ةقالع هلاح

 لاذاو 8# كلذل ةيضتقم ةشاس ريغ نم روك ذما لاملا نسح ىا « ثاذ

 ل مهرابداو 9 هراكملاو ىولبلا ةباصاك # سانلا روما بارطضا هل فصو
 آس ل |/|ىصص ص يي يحيي إ إإ إس إإإإببببيبيإايايياااااباب7س7

 تأ كن هدوصق#م

 نفى ريظلا ميدع 0

 ىلغي و )ةيلعأا(نونفلا نم

 1 )» اا ىوح هيلع

 الب نم ىا 6 ملاعلا ىصقا ىف

 بحاو كلذ ءءاس ) هنع م اند

 لاوز) بحا#و هنوه

 ( هكراشب اهي لا ةيعنلا

 00 كاداش اع

 وغلفرظ ةلزملاف 2

 هع اه“نم 2 راشب قاعتم

 هعانصوا ةدابعوازعوا

 »َ ةوراوا

 ارا نوكم و هئلثملا محفب

 رورجيلا عم راد ا وهلامةرثك

 ةمعنلا ناس لاخلا لحم ىف

 بايسالا نم( سما وزن

 لفل[ رعتلا
 لأ ةثلثم علا( اهو

 (ىلاعت هللادايعل ريذخاب

 ناوىا ىبع ىنعم ماللاو

 لدتساو الصا هرعدعلا مل

 لاك ىأ

 هلوشب كلذ بوجول
 لغتشنال نم دف كناف)

 سأر حابصملا ىف (ةسايرب

 وهف هردق فرش ةساير

 ءاسؤر عمجاو ضل
 لاح نسح هدنع فصو اذا دسالا بابسانماههنذالا (لامسلطو ربكتو )ر دقو فرب ىاىهتنا ءافرعشو فيرشك

 هرايداو سانلاروم|با رطض ا هإفصو اذاو)هسفن او هعبط ثرهلن هلاح نمح فص وىا ( كاز هيلع قشب بعت ىف دبع
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 4 مهد ص اقع تاوفو

 2 مهل ةبولطملا

 َ هقحلي ررض مدع عع

 نءمهقمنام عفنو مهعفت

 اهثبلن (وهن) مهر رص

 ىجنمزلك ىف (ادبا)
 نيذلاهدابع ىلع هللا ةمعتد

 عال (( رابدالا بحي )

 بم: قاعتم ( هريغل

 ىنعمي ماللاو رايدالابوا
 هنماوش «(ل<+و)ز نع

 ىلع ىلا#عت هللا ةمعش ١

 مهني سيل نيذلا هدابع
 «ةطبارالو ةوادعهنسو

 «ذهورل اج ا كل

 ةعيبطلا نم شان هنوكل

 هنال ( دسملا ثيخا )

 هرسعاو ثدحا لكدسح

 هنال ( احالعو ةلازا

 هنال) لاقاكهسفنل ةكلم

 ىا ( داك ةلبجو عبط

 داكي ربخ ( لرحسا) ب راقي

 رسسعل(هلاوز ةداعلاىف)

 - يالا

 مهثيع قيدصت و مهتاعسنالطبو مهم م ىلا لوصولا مدعو » مهدصاق«تاوفو

 ه هدابع ىلع ىلاعت هللا ةمعنب لب وءر.ءاوط معتلارابدا ىا#رابدالا بح ادبا وهف هن ح رف

 يشلاو هسفنلاع لإ نمليكلا لاقبو هكأمو هتتازخنم كلذ نوذخ اي هناك

 هنيو مهذب سيل نيذلا ف هدابع ىلع لجو نع ىباعت هللا عنب لحم: اذهف هريغلامم ل: نم

 عبطلا ىف ةلاذرو سفنلاف ثبخ درج لبكلذل ةبجوم ةقالع © هطبارالو ةوادع
 ا000 0 زاك نعو جمعتودع دسالتا تتكلا ضعب نع ةيريشقلا ف ,لاقاك
 زيزعلاديعن رعنعو + ةمملالا وزالا هيض رالهناف دساحلاالا هيضرانا ىلع ردقا

 كاك ىاراذا لئقو عباتتم سفنو مئاد متدساملان م مولظمب هبشا املاظ كارا

 اودعدبع ىلع طلسينا ىلاعت هللادارا اذاليقو + تعش ةع ىأراذاو تب همعن

 هلال اجالعو ةلازا هسمعاو دسملا ثبخا اذهو 8 ادساح هيلع طلس هجربال

 املازاف عمطيف اهلاوز روصت ةضراعامنال دسلاتابسا راس فال #* ةلبجو عبط

 سيعتف ءايحالا ىف لاق #« هلاوز ةداعلاف لي داك © وهف ىلبج ثبخ اذهو

 ةلازاب فيلكتلا مدع ىضتش هرهاظ نا نحال هتلازا ةداعلا ف لك“ ذا هتلازا

 هنةذخاؤملا مدع مزليف قاطيال امب افياكت هنوكل ببسلا اذه نع بيستملا دسحلا

 قفاومو قالخالا ليدش زاوج نم قملا لها ةدعاقل فلاحم اضياو + اضيا

 ةياور ىلعدج-ا دنسم ثيدحل قفاوم اذه ليق ناف * عانتمالا نم ءاوهالا ضعبل

 اوقةدصف هناكم نع لاز لب< - اذا ريغصلا عماجلا ىفام ىلع ءادردلا ىبا

 لاق + هيلع لبجام ىلا ريصي هاف اوةدصتالف هقلخ نع لاز لجرب متعمس اذاو

 00000721 فالخ ةردنلا ليش ىلع هنم طرق ناو ىغي هحرشق ىوانملا
 ديالف داسف ىلع لمدن حراك عبطاملا لاحو حال قربوا مانم فيطك الاوه اف

 نكميال قلدللا ن سحناىف يس دربملا اذهو لاقمث نيحدعبواو ققنع ثعبشناو

 نوكينا زوجذا ههبهاذم ذاختاو اًنانعلاوقاب وهاما هلاثما ىفانل كسمتلا انلق هءاستكا

 مهلا معنظلا نحو اهيلع علطنالوالثمىوق ضراعموا صيصخت وا لب وات تنحل

 ةيزيرغلا ةوقلل ةرانقلمللا هحر ثق ىوانمالاقدقو +ثيدحلادصقم اوفرعو اوعلطا

 لعفنا اقيلخ ناسنالا اهبريصيىتلا ةبستكملا ةلاحضلاعسا لعجي ةراثوانه دارا اوهو

 ةدوجوملا ةئءيءللة سم قلحلاا لععف ةسالملا ىاةقالملا نم قلما لعجيةرانو “ئىث نودأيش

 كلذىلعو هعساباهتع رداصلا لءفالاعناةرمو ركفالب لعفلااهنع ردصيىتلا سفنلا ف

 ناذ «ىهتنا اعيج لعفلا و دئبهلل كلذناف ةعاجشو ةلادعوةدفع وح نم اهعاوناءاععا

 صيصختلل هج والذ عيجلا ىف اذكفانلق +ةيزيرغلا ةيفيكلا ةوقلا لصا وهدارملا لعل لبق

 لصا دسلا اذهنمديرانا ذئئيح ثحلا ليصفنو +هلاوز نكماعف مالكلانا ىلع

 ىلاعت هللا ةردق ضب لب هيف دبعال عنصال هناو هصيصختأ هدجوالف ةعبطلا
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 نم (سداسلاو) قنولاهللاو الف هعبطنع لوح اناسناناو قدصف هناكمنم لوح البجنا تعمس اذا ليقدقو

 قلأو امش :ةقاومدملا  (كلقلا' تاق نه عع «نسدا كسلا وهو دقطلا رت اقاتسالا اوه دل نال اا

 ةلاقمللا (تالاقم ثالثإ دفا ق>ىفىا (هيفو) صاكءاضغبلاو ةوادعلاىلع ءاوطنالا فاقلا نوكسو ةلمهملا سسك .
 ثحايملاوهو هلبق ايفو هيففورظلانيب راغ هابساىف ةثلاثلاةلاقملاو هلئاوغ ىف ةيناثلا ةلاقلاو هريسفت ىف ىلوالا

 هريسفت ىأ (ودودبكحو هريسفت ىف ىلو الا ةلاقملا زةذل دددج لكل نال 0007# - ررقتلا ىف افطلتو ريبعتلا ىف انذقن
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 كاذىلع بترملا رثالادبراناو ةردقلاوةدارالاك ةيئاسفالا تاكلملا راس لوكا

 لوقا +هلاوز ليحتكالف ةيزي رغلا بطلا نمال دابعلا لاعفا لبق نم هنا رهاظلاف لصالا

 بسم ةلاحسالاوهةيداعلا ةلاكسالا نم دارماو ىناثلا دارملانا باوجلا ىف قيفحتلا
 هيلا ريشي رباسلاىلا ةيسنااب رمسع هلاوزنا هتاغىلا هت هللا ةدا بسحال سانلاةداع

 وهو «# سداسلا و غيلب هييثتو ةيزاحم ةغلايم ريبعتلا ف 20 رسعأ هل وق

 لعج ىلازغلا نازبعا «بلقلا تاف نمرشع سداسسلا وهو دقملا# بابسالارخآ

 نم اوبحتتف انلثم سشبالا متتاامىلاعت هل وقى ىحتلا اهدخا لفجتاو هش تاكل

 ليضفت فوم مهنع ةلا-رلادممت لاوز اوداراو اود ,هلثماسشب لسرلانوك

 عوجر ريتعا فنصملا لعلانه دقملا لدب ءاضغبلاو ةوادعلاب ربعاضياو مهيلع مهلثف

 ناو مامالا هيلازا_ثاك دق ارثا ضغبلاناو دقملاو ززعتلاكةتسلا دحاىلا ىممتتلا

 هةفورعم ةلقتسم ةعمذ ةلصخ دقملاودقملا ثحابم ءافياسا فنصملا ضرغ

 هريسفت ىف ©#تالاقم ثالثهيفو#ءايحالاىلا عوجرلاب رهظياك مامالا ضرغ فال

 مزايا هريسفت ىا وهو ديكحو هريسفتىف ىلوالا ةلاقملا# هنابساو هُئاوغو
 ةداراو هلضءغبلاو# ةرفنلانم نوالا سكب «هنمرافنلاودحا لاقثتسا هسفن

 «رظب نكي ناو» امش دمك ح وإط قبو ثاذ موديناو ءايحالا ف ديذو رشا
 صالاكح لدعو ق< لبو هيلعدوقحلانم #هنمهءاصا## هضرعو هنديوهلامىف

 صااهفهيلا ةعاطالاو هدايقناذئنيح مزاللانال مارك ركتلانع ىهنلاو فورعملاب

 بجو. ةياقوو ةنايص كالذهلعذنأو ىلاعتهءمماب لعفاملعف امنا ذئتمح هلال ىهذو

 « مارحت سيلف# هنمهباصا (ظببسب دةللاناك ن'ىا هناك ناو دقللاال يملا
 نوكو هتسايرو ملاظلاوتءا # قالاذخا ىلع ردقب ملناف## هللاىف ضغبلا لوبق ند لب

 هفذلاب ملسناو قالطالا اذه ه«ةمايقلامونىلا ريخأتلاهلف سانلاءاسخا نم مولظملا

 ىضتشهنال ءافخ نع ولخمال ةيلاملاىلا ةبسنلاب نكل ةيضرعلاو ةيندبلا قوقحلاىلا

 نيدلانويدملا دؤيملو بلاطلا تاف نيد لجر ىلعهللجر نا اقىفو +اليصفت

 لجرةينلاىفوبلاطالةمايقلامون نيدلان وكي ناوجرا ةل“ نب دمت لاق هئارو ىلا

 عنملاب لظلاىف ةموصمللاف ندلا بحاص تاف الط هعنف هاضاقتف نيدرخآ ىلع هل

 لاقتتسا هسه ءزان نا

 بيسب سانلا نم (دحا
 ؛(هنعرافنلا و ) بابس الا نم

 فيفو نودلا سدكب
 هل ضغبلا و ثةرفنلا ىاءافلا

 اكشو م نرشلا دازاو

 نما دودخام تر رغتلا
 لعا « لاقشيح ءايحالا

 هين ك مزلااذا بضغلا نا
 لاملا ىف ىئثتلا نم زوعلل
 نةتحاو نطابلا ىلا عجر

 ىنعمو ادقح راصف هيف

 لاقثتسالا هبلق مزلي نا دقملا
 ه0 راتكلاو هل هصفللاو

 دقو وكالذ مودنناو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق
 دوقح ندا نكلوللا معو

 ىف تضقلاة رع دقللاو
 نكسلا لاكو هامدلكا

 تافرعثلا ف فيرثلا

 ماقتأ الل سفنلا بل ط دقملا

 اذا بضغلا نا هقيق#و

 ىئشنلا نع رمل هبظك مزلا
 نطابلا ىلا عجرلاها ىف

 ادقح راصفهنأ نقتحاو
 (هيكحو) هءالك ىهتنا
 دقلا ىا( نكي لنا لاء رش

 (بلب) هيلعدوقحلانهىا (هنم) هضرعواهندبوا هلامىف دقاملاىا (هباصا) هيلع دوقحلا نم (لظ) ببس (ب)
 ىا( هناك نا و عرشلا مج: ملام دقح هنال هيلع (ما رف )ءدقح (فركتملا نع ىهئلاو فورءملابرمالاك لدعو قح) بيس

 قلاب حاص هنوكل (مارح) دقح (بسيلف) ةيشاملا فاك دقملا هلل صف ملاظنمهباصا ملظ ببسب دقملاناكنا

 «ةمايقلامويىلا ريخأتلاهلف ق!اذخا ىلعإ) مهفارمشانم ملا ظلاو سانلالذرانه قلاب حاص نوكيناب (ردقن ا ناف )



 4 ىلاعت هللالاق لضفا ) وفعلا ا (وهو) هقح هنال الا (وفعلا) هل6و) مولظلل ملاظلا نم هيف هذ فصتتنهنال
 ىوقنلا لجال برقا هقح اضعب مكضعب هكرثىا ليلعتوربخو أدّبم 6 ىوقتال برقا اوفعتناو )) ةرقبلا ةروسف

 هنال مهني ةيئاسنالا ىلا بدن 2 1و ىوقتل ها را كلذ دن ةورملا كل زتوا: هن ص وعم يعم طوع هناك نخلالاة ا

 ناسحالاو ليضفتلاىا + لضفلا هي ؟ماجح اوسنتالو « اهل اديك أت لاق مث وفعلاب امهنم دحاو لكما ىلاعت
 رهملا لك ءاطعاب + مكتين#

 اهنا ءارملا كليو اهل
 هعنف هاضاقتف نيد رخ 1 ىلع هل ةصالمللا فو رات اوه ثراوال نيدلاىفو تي

 ةموصالانال ةموصخلا قح لواللنوكيال خاشملا زك الاق نيدلا بحاص تا اانَظ
 دحاح بولطملاو بلاطلاتاموللزاونلا كل ص ىفو ةثرولا ىلا لقتنا دقو نيدلا ببسب

 نبدلانم ءئىرب هتثرو ىضتولو هفلحتس) موا هفلها ءاوس ا ا
 ىلالقنيف ةرخ آلا ىلارخآو لهثاف ىلاولا وا ىضاقلاب ٌوافيتسا نكماناىواتفلا ضءبىفو 00

 باوثو بلاطال ءاطعالا مدعي ىذالا رزو باوث ليقو بلاطال لبالفالاو ةثرولا ] لوخدلا لبق اهقلطو

 قيرطب قملا نكي مل نا تاروك ذملا هذه لثم انه ليقو ةئثرولل داتا ف ت0 لور قارس النك
 هيلع لد اي طقف بلاطالف ةقرسسلاو بصغلاكالاو ضرقلاو عببملا نش 3 رد 1 علا وكامل

 رك ذو ناب نمهلصف املدالو ءافخ فنصلا مالك ةلالدىف لوقا فنصملا مالك || ىلاعت هللالاقو نوعلا
 (لضفاوهو وفعلا ) هل ( و ) ءافخ اضيا همرفت ىفو هامدم تابثال اثدح اضيا || ذخ) فارعالا ةروسفف

 لدعلاوه ناصقنالو ةدايز الب قللا ذخا ءايحالا ىف لاف ةرخالا: ىلا ريخأتلا نم |] سانلابةلهاسملائ!( وفعلا
 وهو رولا وه هقحسلال امي رظلاو لضفا وه وفعلاو ةقدصلاب ناسس>الاو مهلع قثنالو نيدلاىف
 نيللاصلا تاحرد ىهتنم لدعلاو نيقيدصلا ناسحا لضفلاو لذارالا رايتخا أ اورفنال ىتح ةفلكلاب
 عاججى وقتلا و «ىوقتا برقا اوفعتناو ىلاعت هللالاقؤ +فنصلا هلا ريثيسو مالسلا هيلع هلوق هنمو
 00000 012 لضتلا اوينبالو ىوقتلا لجال قلاعت هللاَنلا "تزرتاىاريخ لك || ليقو ورستالو اورسي
 ىضاقلالاق هتمالباطخ ىناباطخلانا ىلعىئبم اذهوفعلاذخ ىلاعت هللا لاق و مكتب مك كل ن* وفعلا 5
 ىتحلا لاق نوبعلا ىف

 مالسلا هيلع هبيبح هللا سما

 سانلا نع وفعلا ذخاي

 ١ نولملاهب هللا نا * لأم

 مكلامعاب ملاع ىا * ريصإ

 جوز , لق و اهب مكيز ايف

 ادهع هيدن هن ىلاعتهللابداام اذهو ةذخاؤملا كرتوهفذ وفعلااماو هانتف ضلع

 هللا ىلص ىنن اانا ىو ر#ف 00 وفعلا ذخوف لاقف مسوءهيلع ىلاعت هللا ىبص

 لئسا ىتح هللاقف اهليوأت نع لئارج كاوا نه كلا 5 هيلع ىلاعت

 كم رح نم ىطعت و كعطق نم لصتن اك سمأي هللانا دمتاي لاقفءاتاو بهذمث ملاعلا
 .اربصالا ىذالا ةريك ىلع ديزبال سو هيلع ىلاعت هللاىلص وهو كلظ نع وفعتو

 '  لسوديلع ىلاعت هللاىبص ىنلانا ىورو اوفعىا ازحالا لهاملا فارسا ىلعو

 : .اولاقو اديدش هباعصا ىلع كلذ قد دحا مون ههجو 3 و هت.عابر تك

 " مهنافىوقدها مهالاةجرو ايعادتشعب نكلواناع ثعبا ملينا لاقف مهيلع توعدوا

 قلدنا نسحو ناسحالاتاحردو لضفلا عاج نم لوقلا اذه ىفام رظنا نولنال

 ل11 ع
 2 1 هبحاص ىئءيالاع ناسالا

 «(مث) ةياآلبةاذهوبضغتالو مهنع حا ىنعي ءوسلا نم مهنم رد صيام نيكرششملا نم كءلع## نييلهاجلا نع ضرعاو

 قالخالا م راكم عججا هيأ نآرقلا ف سيل لبق + ةهافسلاب مهلباقتالو مكيلع ا وهفساذا ءاهفسلا نع ض عا ليقو +فيسلا
 هلمالسلا هيلع ليئاربج لاقف ةيآآلا هذهنع ليماربج لثس مسرديلع ىلاعت هللاىل< ىنلاناىورو + هي آلاءذهنم

 اضيا هتمالصا اذهو

 هدنع ادومث نك واف

 همالكى هنأ هن ماا لاجت

 (فرعلاب م أو)ةيالارخآ
 لقعلا هيضتري اع ىا

 لاصملاا نم عرشلاو

 مج-رلاةلصو هللاىوقتك



 نوعا روسف ىلاعت هللالافو نويعلا ريشفت ىف اي كنعطق نه ىللصتو كيظ نع وفعلو كه رح نو ىطعت نأ اًهاندم

 بحئا سنحلل هيف ماللاو + نيئسحلاب ب هللاو * ةيالارخآ ىلاعتهللا نم ثالذنع ءازجلاا باطن وسحساو نوسفصي

 هروجات ناك نيذلانبا ةمايقلامو دائم ىدانإ و هللا ىلص لاق هي و كيلاملاورارحالا نم نسحم لك

 ىهتا نواعلال مهنا ل قف مهله مهنع رذتعا مثىموقهلود هج رااوةقفتللا بيس رهطا مث

 نينسحلا بح هللاو ديآآلا رخآ ه6 سانلا نع نيفاعلاو له ىلاعت هللا لاقو اصخلم

 تناكنيذلانبا ةمايقلامون دانم ىدان ميسو هيلع ىلاعتللا ىلص لاق نويعلا ريمسفل نع

 هيا سفصيا و اوفعيلو #3 ىلاهتهللالاق و افع نءالا موش.الف ىلاعت هللا ىلع مهروجا

 ةلالدلا وه تايآالانء بولطملانا ىئخال متوفع اذا ىا ليق # مكل هللا غب نا

 0 05 مهفاف هتلضفاال وفعلا لصاوه اهضعب 0 مزاللاو وفعلا ةيلضفأ ل

 ىلاعت هللا ىلص ىنلانا هنع ىلاعت هللاىضر ةريره ىنا نع 8 ىذدمزلا » تا

 نود نأ 6-00 هذه ْن* ىيطلا لاق 34 كام ْن' قادم تيكا لاق هو هيلع

 ىا' فود لوآلالوةقملاو تضقتا ةلضنوكمنا لمحو الاه تشات ا

 هلع فقالخالاو هنع تادسفملا عفدو هيف ةكربلاب امدلاىف كاك نم 1 فرض قناه

 ا قرنا هفلك وهف ”ىش ند قش امو تيطاو رك عفناو ىدحاوهاع

 لمكلا ضعبل عفو لب صقنلا الذ فاصوال رباج الذ وامهتش وا هفيعضت و رجالا لا زجاب

 ن رسثع نه قدصتهلا هن قثا ند ىنربخا ىناهكافلا لاق* اضع ةيفوج اكل درصت هنأ

 ةقدصلاب داردق ىدايالكلال وتو كلذ ىل عق وانا و لاق صقس رف اهتزوث مهردب امثرد

 ضعب لم ضوفلاىف ذك يالدعب هيفانيد امنوكلهلام صقنملاهجارخابو ضرفلا

 ه«انعالا ههه وفع بيسب ىا # وفمبادبع هللادازامو# ديعب ضرفلا ىلعانهنيحراشلا ٠

 هءاوث ظعيناب ةرخآلا ىفوا بولقاا ىف مظع مفصل او وفعلاي فرعنمناف ايندلاىف

 ةلزنههعضاوت بولق'اىفهل تبثي ناب ه ىلاعتدللا هعفرالا هلل دحا عضاوتامو اههتقوا

 عضاوت نءو ىلدال ثالم رباهوىئشال دلخ ريس ىلع ةرخ الا اذكو شالا

 قالالو.ةىف عضاوتنمو ماقملا ذهىلا هعفريام ةنو ؤمهلل'ءافك هقلخ نؤم لدحت ىف

 هلا ردةعفر ىفدازو هتانسح لياش هعفنو هناعاط لوخدم هنم هللا لبق هل ودنب

 لذملاب محكلاناسنالا ةلبج نمنالعا هفلخ نمو هند نيد نا تابقعم هظفحو ١

 مئات نءوه ىذلا ربكلاب لاسريسالاو ماقتنالاو بضغلاراثا نم ةيعبسلا ةعباتمو

 ايناثو مركلاو ءاضعأب ىلا ةقدصاا ىلعالواثحف اهءاشناعراشلا داراف ةنطيشلا

 نيرادلا ىف هتاجرد عفريل مضاوتلا ىلع اثلاثو مركلاو ملحاب ززعتيل وفعلا ىلع.

 را مولان هلا للم
 اًضيا نويعلا ريسفتىف (ك

 ةروسىف ىلاعت هللالاقو
 ل 6 ردع رنين
 مهئاطخنع اوز وا_كيل

 ىو( ويعلو )
 مهبونذ نع اوضرعيل

 نا ىلع اوفلخال عملا
 اوريصقبالو هيلا ا ونشحن ال
 وفعلاب اود وعيلف هو

 نا نوركالا ) مثصلاو
 متوفعاذا ىا( مكلهللا رفغي
 نا بحالي ركيونا لاقف

 ىلا درو ىلاعت هللا رفغي

 ةيأآلا رخآ هتقفن ملعسم
 ىا حر روفغهللاو *

 نينهؤملا بوذ رفغي

 مييشلا ريسفت ىف اكس وج 2

 ىذمرلا واسم تحلو

 (تم)هلوقبامفازوءرل
 هللا ىذر ةرب رهىنا نع

 هللا ىلص ىنلا نا هنع ىل عت

 تضفلاَم لاك مل»و هيلع

 ةيفانام لام نم ةقدص

 نييبتلل وا ضيعبتلل نمو
 تصقنام ىا ةدايز وأ

 أيشوا لام ضعب ةقدص

 ديزت لب الاموا لام نم
 كم ىطعيام فقاه_ضا

 2 ميت 52 "ا 04 7 ا هللادازامو)كاللان اوت هاوللاهركذرحالالاز>!ةرخ” الا ىفو (ىن 49 ةشر )4:عتادسفملا عفدو  ةةكرلابان دل| ىق

 ةعفرو انعدا زى(! نعالا ) ماقننالا ىلع هن ردق ع هيلغ )ط نعدشلا تا د وفعي نا سا احدا ءايلا (وفعب ادبع )ىلاعت

 ةرخالاو ايدلا ىف ( ىلاعت هللا هعفرأالا 2( ىلاعت هيهذل ابانتجا 3 ه سمها ارامثاو ةيدوبعو اقر نينمؤملا ند (دحا

- 

 ”ا
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 دول| هركذ تردتللاو

 فنصملاىلع ناكف اضيا

 بهاولاق اء نمر ركذ

 ىلع فطع مردق ناو)

 ذخا ىلع ردعب ملنافهلوق

 ذخا ىلع ردقناىاق حلا
 وفعلا هلف ) الاح قحلا

 ذخالا هلك 6 اضيا
 رداقلا وفعىا(اذهو)

 ناو :,هءلضنا)

 ذخالا نع كالذ زمنا

 ن٠ لضن (وز الاح
 ةه-أىفو 6 راصتالا)
 ىاياعفو هذ راصتتمالا

 ريغن«هقح ءافئسا ىا)

 لدعلا ودو هيلع ةدايز

 هنافءاب هنال (لوضفملا

 هلقد لف هلذاكام ذخادق

 وغو هيلعىزاجام هنم

 نكل ) وفعل لودضف»

 زاعتسا يأ( "ناوكذم
 نع « وفعلا ن:لضفا )

 هج ر(ضراعبإ)بنذملا

 نوك لثع ب وفعلا ىلع

 اس ) هلهج ( وفنلا
 نإ هيمو «هلظ رثكمل

 هزءزمالدنم ماق:الا مدع

 «راص ءالا)نوك(و)

 ىتعهنال (هليلقتلا بس

 هنع فكيف هلعفل ىزاحينا

 رظل كرت ىا (همدهوا)

 ©( كلذوحوا ) اسأر
 تاحارللا نو

 كلا »َ

 اا

 ىف ال نكل لضفلا نم هيفام نال ونب رادلةزءعابب-وفعلا نا ثي داب لال دةسالا هحو

 ٌكِيَدَلاَو تابآلاو قللا ذخا ىلع ةردقلا مدع دنع وفعلا ةيلضفا بولطلانا

 ماع قلطملا ناو قطان ديقملاو تك اس قلطالاذا ديقملا ىلع لدبال قاطاأو قلطم

 ةيلكلا ةروسملا لوص> عد. نا الات الث !تالالدلا ىدداب صاخلا ىلع لديال ماعلاو

 بواطلانظو ىنظ ماقملاوا لوصملا ةلهس ىرعص عد قنرطت لصاخ بواطالاق 4

 قالا ذخاىلع ردّ مناف هلوق ىلع فطع هذخا ىلع # ردقناو #8 ره ظ اهنم

 زمملا عم وقعلاىا # لوالا وفعلا نملضفااذهو #9 ردّ مل اذا كي اضبا وفعلا هلذؤ#

 ريغصلا عما ا ىف لاق نسفنلا ىلع قدا هنأ و هالامك كح لا ع كيذزمبل 9 ردقلا مدعو

 كمطقن 3 لصتنا لد ءاضفلا ل اضفذأ ىلإ رطل ااودجا 110 2 رمل نعذاعم 8 | ورىلع

 سفنلا ىلع قش ١ كلذنال ىوانملاهح راش لاق كِيْظ نع ع مفصلو 9 كتم ل22 ىطعتو

 ىلع ةلالدلا ف حرص ثيدحلا اذه لوقا لضفا ناكذ ةقاشلا تادايعلا 0

 ةدشس نأ قي لأ لاقام ىلع فةووا 4 1ع فعب مل فئصملا لعل نيعوألا الكب تولاملا

 ثءرحنم ءاطعاو ةعامجتلاو ملا ةياهن كلل 0 ووعلام تعانق لاه فك
 وذو ناسنالادا رفا 0 اوهف 0 ةءاسالا لداق ن# مهضعءبلاقو ناسحالا ةداهت

 ىلل اذه تارثنهوةغلايهو ءاعدا وأ ةقيقح هيلع ةناسنا فصو أ قوس

 مكلليقدقل قييغ ةلعلا ف حار ماس

 لوخ نمالا ادخ برضنءرشلاب مثلا اولباقتال مكللوقا نآالاو نذالابنذالاو

 فنالابفنالاو قسلات ندبلا نا لل و نم

 باطلا نبا ىأر مهبل لاَ د هيبذت 0 1 كادر رو 0

 [ 1 ندا نمىلإ ءاسانمو اركش 0 قفل ءاسإن لآ نكح ::تاظحا
 "نم «© و 8# ضرفلا ىف اذك كبسح لاقف ىبس> براي لاقف ارفك هلل ذأ لديدقف

 راضقالا ىأ » وهو هيلع ةدايز ريغ نم. هقح ءافيتحا ىأ در

 ١ تاحرد ىهتنم لدعلانا ءايحالا نع لقنام اسرق تف عدقو ه# لوضفملا 0 و

 نوككينا 4ع .طو ضرا وعلان ع ىل+> اذ ذا اذه نيقب دصل ا ناس>ا لضفلاو 0 هلا

 "ل 0 كالذل تم وم 4 ضراع وفعلا نم لضفأ هلدءلا## نو 55 0

 نوك *« و 0 روعلل 4م ماقتالا مدسعلانأ همه وتإ » راظ ريثكتلابيس وفعلا ن وك

 || وكوا 9 الثم اصاصق قا ناكاذا هي همدهوا هليلقتل ف اببس ه6 راصتنالا وه

 ىلع هدرو صققاام ليبقلا اذه نم لعل ريغال ة ريع هن وكل ثم ضراوعلا نم 5 كالد

 ا ىلاعت هللاىذ رىلع لاق ثيح وفعلاب ىدواامدعب 0 نا هلت اهب هاع ىلاعت هللا ىذر

 ادغو مل ةربع مويلاو م كي[ سمه الايانا هلزن٠ىلالج و مجم نبا هب رم ني> 4ع

 ةبرق 0007 فعا و ىداعيم ءانفلاف نذا ناو ىمد ىلواناف قبا نا مكفرافم

 (وهوز

-ِ 



 هيت م ١ 1و

 الوهتهركدراو تملا نءىنأجلامهللاو مكل هللا رقفي نا نوبحنالا اوفعاف كل ةنسح وهو

 لاق 6-0 رون و هقح ىلع » دازناو 3 نادل

 كا واف له صنقا ّىأ * هلظدعب 5-لا ناو 0 ئروذلا ةرودف 4 ىلات هللا

 نيذلا ىلع لييسلا اغا * ةيقاعماو ةيناعلاب 3 روم الا ىلا لويس نم مهلعام

 نوغبو + ميلع ايدك هاووكتسلام نوءلظرو نا كا مهنؤدب +« سانلا

 ريخ هللادنعامو هتركتا علاط

 نورظي

 نوفو- 2 انااع سف وأ 0 اذ نوربكت ىا * قطا ريغل ضررا

 لاو رظلا ند رك ذاع ا

 ظن * رفغو *+ىذالا ىلع *ريص

 لاا اهلام و زعم نءىا# روهالامنع نا * ةرفغملاو ريصلا نم دك د ئذلا

 نيكر دال كضغب ةدشىا # مون شو ركتامكال ىا د ركنم ريال وول بدنلا لبس ىلع

 اوهزئلارب زوحال ام اهو<و ةلثلاب مه لدعلا كر ىلعىا 4 اولدءتال نا ىلع 0

 سد 1 يهد ليد ىلا ند مهلعام هأ وف نمدافم ايس هدح وقبدصلاو ودعا لدعلا

 نأ + ا مهل ظل # ميلا تاذدع مه ِ* قطا ريغإ ىع

 * كالذنا * ىلا ءت هللا ىلاء سما ض وفوا رمصتنب ملوهلل

 اهب هللا ما

 لم و | ولدعت النا ىلعهلوقن هوه 5 ىلا نود وهلوقن وال

 الا ةبقعان لاق مودع ىلاعت هللا ىلص ىع :لا|تيقل صه أمم نب بق ةع لاق ءايحالا ىف لاق

 كم ردح 0 ىطعتو كعطق نم ىل_صت ةرح 0 5 دلا لها قالخا لضفاب كريخا

 ردع اذا ىدتلا لات كيلع رع كدا عىا كرا ىدود لا كرظ نم وفعتو

 شا! نعا نم ءادردلا بأ مَس كالذدلو افع

 هنع راح نعو سصتناد و ملاط ىلع اعد ند سو هيلع ىلاعت هللا لص هنعوهللا رعبا

 باوناىانم لحد ناعا م نم ءاح ند ثردلا# مالسلا هيلع

 تارم رع دا هللاوه لق ةالص لك ريد فاو اهح ىذا نو ءاش ثيح نيعلا رولا

 نهادحاوا لاق هللا ل وسراب نهادحاو ا هنع هللا ىذر 1 ,واناقو هلئاق نعافعو

 سب مل نين ر ةلااذنا ليقو #3 ىلظن .

 ىد صاص: :ةالادعب

 ند 6 ءاشةنللا

 نم هلضيق ادبع بضغينا هللا دارااذا مهضعبلاقو

 1 ولا عمال و قدص ثد>اذاو ىف ودع واذا وافع ردقاذا عب راب ىطعا ام ىطعا نكلوان

 نه لج
 ريما نه باتكب كنئج نا تيأرالاقف كقنع برضاالاو كيخاب تئجنا جراوملا

 نيدهاشلاهراع يتاو ميكملا .زيزعلا نم باتنكب كتبنا نافلاق من لاق ىل- ىلخت نينمؤملا

 لاق ادابزنا قفز + الّضف وفعلا دادزا يقع تنذلا ناك اك هلا رعاوولل

 ا الل 0 و ىمو٠ فد ىفاع ابيل ماالتو ىسومو ميهاربا

 راند نب كلاملاقو + هتج نقا لجراذه لاقو هليبس اولخدايز لاقف ىرخارزو

 رك ذفنسملاعم هيلع انلخدف فئاخ وهو نسملا ءاحواليأ بوبان مكللا لزئءانبلا

 با ىف هلمهحرطو هلمهم:«نم هتوخادعم لعفامو مالسلا هيلع فسوبذصق نسما

 اهيا نكت نعمل نمو ءاسنلا ديكنم قلامرك ذو رهابا اونزحاو مهالا اوعابلاقف
 طال نا رح 7 هلدجو هتك ىلعاو هر هين هلذذا هللا عنصا ذام ريهالا

 راصنت-الا ف (دازناور)

 («( روج وهف )) هقح ىلع

 ماقتالا ىف طارفا ىا

 كاز ذخاىا 6« رظو )

 (ىلاعت هللا لاق )ل قاح | ىلع
 ناوزىروثلا ةرو-ىف

 دعب ) صتقاىا ( رصتتنا

 واعيا ملاظلا رضى مول
 (كئاوافإل مولظملا ظ دعب

 مهلعام) نورصتتنلاىا

 بيع ىأ ( لوس نم

 امنا + ةيالارخا نءطالو

 نوال! نيذلا ىلع ليبسلا

 مهنؤدي ىا*+ سانلا

 تحلب
 * ضرالا ىف + نويلطي

 ىا + نوغسو *

 كئاوا قالا ريغب +اريكت /'

 عيجوىا *ميلا باذع مهل

 ياخ نع «ربص ناو*
 هيحاص نم صتقب مل و

 زوا# ىا + رفغو +

 هللا ىلا هما ضوفو هع

 هربص ىا + كالذ نا *

 منع نأ *هنع هز واحنو

 اهئاف و رعم نهىا +رومالا

 لبس ىلع اهبهتلا ما ىلا

 نوريءلاريسفت فاك بدنلا

 هلوقنم دارااوه اذهو

 لكافب ( رومألا لا )

 ةروس ىف ىلاعت هللالاقو
 ىلا( مكتم ريال ول ةّكاملا

 (ءوق نائنذ) ,كنامحال

 رافكلا مهو ره ؤاضنب ىا

 بهاوااىفاك قيدصلاو ودعلا م كدعاا| اوهزلا لد (اوادعنال نا ىلع )



 عنمءاذياءا زهتس 0 ءاشفا ةيغ بذكر اغصتسا رعف ةتاعش دسح ( سشع دحا ى هوزثدقعأا ةقلعتملا( هللاوغىفةناثلا ةلاقملا اقلاز

 (|(ساأاب اياليلا ن 4 هباصاام 5 ل هي مم كس ىناثلاو 00 لوالا) ةتيس اح ق فن 2 000 5 رذغم عيم قدح

 (ه.كعذلاو رورسلاو
 (ىهوزناهنم هباصإ ام ىا

 صالاةر وكذملا ةتاعشلا ىا

 نع عباسلا 2(

 جرخا بلقلا تافآ
 دل د هلى كلا ءدمتلا

 انباةلاون )تال
 نا هنع ىلاعت هللا ىطر

 ىلاععت هللا ىبص هللال وسر

 0 لاق مل--و هيلع

 عقسال
 تح

 رورسلا ىا ( ةتاعثلا

 هيض كنحاو
 اهنم «ىلاعت هللا هؤاعفإل

 كاذب «كياشو)ز هاضفب

 95 هيلع تياجامل ءازج

 ثلا راهظا كنم نكت 5

 لا كاحا تاضااع

 هابا ىلاعت هللاءافاعف ءالبلا

 يش ءكاقاك : كابو الما و

 ودعلا ةييصع 0 0

 حرف هلال «ادج مومذم

 ارهاظ نهؤملا ىذؤياع

 ص*خ ىا «(اصوصخ)

 6 اهلجااذا اذ اصوصخ

 باصملاب ةعقاولا ةبيصملا

 و 2 هكا ىلع)

 ءالبلاب ( اعد ةباحا )ىلع

 هالع) بجاولا (لب)
 نال دقن ىا (فاخم نا

 كثالذ لو_صح 0

 , || ىادلاب(هلا رك ) روك ذملاب

 هءاصا!«نزح ز2نا(و)

 0 نموا نم ولا نآل
 ةلازاب وءديو) ةدحاولا

 تاصملاىا «نوكيناالا) لامواىل*ءا ند هيلع( تاف ع اريخ) افاخ هيطعب ىا# هفلك ناب و ذنع ( هنالب

 الا هلل 1 ىلع ابزنال لاق لها هل عمجو سما هل لكا نيح عنصاذ اف
 مويلا مكيلع بيزتتال لوقااناو مكلا لاق هءاعهصا نع وفعلاو رسل ضرعف مكل

 رجم (م) ةناع(9)دسح(١) « سشعدحا ىهوشدقملا ه6 هللاوغىفهياثلا ةلاةلا

 عن (١٠)ءاذنا (9) ءازهتسا (ى) سس ءاشفا (7) ةبيغ (د) بذك (ه) راغصتسا (1)
 حرفلا ىاايالبلا نم هباصا امب ةتاعشأ| ىاخاأاو.ددللا لوالا## ةرفغم عام )١١( ق>

 « ته بلقلا تافآنم هيرسةععباسلا ةتاعلا «ىهوهب كحضلاو رورسلاو

 هللاىلص هللا ل وس رنا هنع هللا ىذ رعقسالا نب ةلثا و نءو# 6 0 3

 كيخاب 8 ةبيصملا ةيؤر دنع رورسلا ىا # ها ئثلا 1 لاق [سو هياع ىلاعت

 زث.ح 3 لا 05 ةاعيف

 ا ذهو## كي ابو هيف فلدب ىل ؟هللا هج ريف ريغصلا عماجلا فو. | 6 0 فاعفل 8 ءصلا عماللا

 .هبتعثو كسفنن نؤمش و كالزنم تعفرو كسفن تل

 رذملارذحلافررضلا ةيان ودعلاب ةتاعشاا ىف ناربللا اذه نو موقذخا # هيبانال# ىلكلا

 هكذع ه رش عاطقنا ثيح نم ودعلا تو“ حررفلاب مالمال هناي م السلا دبع نءا ىتفامن

 عوضولا ىف ىزوملا ناثيدمحلا اذهدروا ليق هلامت ضيفأاىف اك هرريذ ةيافكو

 ىف اذك امهعزان ىنالعلا نكل هعضو ىداو حجباصملا ىلع هدقتا اضيا ىنيوزقلاو

 ءادتا هب جاهحالا دنع ا“ مالك سايقلا قفاو ناودب جاجحالا ىفف * ضيفلا

 نك« ءالتاب هيلع ةبيصملا ساكن ال ايدس 2 ه ادجموهذم ودعلا ةيصع حرفااف 9#

 3 ىا# اهلجااذا اصوصخ 0 هاع نهنملا تاكترا هنال وا هيلع تم ةيفاع ووش

 نم ىف اما ىودع ةييصمنأ دقاالا لوّش ىف ع هي هدفت ةماركىلع## هبيصملا كلت

 ةبيصملا هذه نم ىودع هب لت كام لوقبنأك *هناعد ةباجا 8 ىلع و #3 م 51

 تدي ' دك لب ول رورؤو سفن ةكزاو بع ذيع هنال هيلع ىتوعد ةباحاب وهامتا

 ىلاعتهللا ها ركمنوكتنا# هودع ةييصدن ٠ فاح نا دقاطلا ىلع يي ه.اعول

 نادقاملا ىلع < ه« و © ءافاءو هودع ىلتا ثيح رواولا احاردتساو 4 هل ©

 هللا وعدي ف نااضيا بح 6 و ف ىلاعت هللا ركمهنوك لاقحا ىلع # نزح

 اريخ 2 ىلاعتدللا هودعىا هي هفلخت نابؤهو عد « ولي ودعلاىا 4 هالب هلا زاب

 ىعم بوجولاب داربنا الا رظن اذه بوجولا ق ةييصالا كلت مالا نم « تافامع

 نءو ىلاعت هللا لاقأك ةبيصملا كلت نم دقاللا صالحلا تيس ءامدلا اذهنام ىزاخم

 ىبان هع بدالاىف ىراخلاودجا جرحا + اهذم بوصن هل نكي هيما هةعافش عقل

 هيخال در[ جسم ع ءرملا ةوعدن ا لو ناك - موهلع هللا ىلص ىب

 كلذ دع كالو نيمآ لاق ريع هيخال عد 013 لكوم كاله داو لع تيغلا ره رهدل

 ه نوكي نا الا © ةيآآلا هذه ىف ىواضإبلا ىف ليصفتلاو درتال كلا ةوعدف

 كلانا 00

 هلا لتسا ودعلا ثالذ

 نظ)



 هلي نو رعلا ( ريم ةللعلا نم هرقل نوكيو) رظلا نم هلقاحخا هن وكل نزحت الفعرظلا نم هعنم ءالب هباص اف سانلإاملاظ)

 لادم 1 «ظلال |١ وز) اماظدوقةحلان وك ني>ىا (ذئز> هحرفن) ظلا ةقراف غم نع مهعن؟ (الاكن و ظاعتالاىلا

 ع 7 يوه وهيوادع وزهالعدوة#ملاىا 6«( -ه 0 لد اوذلا نم (تلاث 1 0 هءاعال ءاليلا ل وصح

 هللا ىلص ىننلا لاق هن | هنع ىل اعت هللا ىذ رةرب رهىلانع د )هلوّشب هلز وم رماد وادونا جب رخا*+بلقلا تافآ نم( شع نماثلا

 للاغلا هنوكل هرك دوا ىثالاو ركاذلا لعثيف ناعالا وذ هدارلا ما زوحال يأ لحال مو هيلع ىل هل

 6«( ثالثقوف ) هع ضرعيو دعم مالكلا كريو هعطاقب سيتا ممم (انمؤم رعفانا) «لاطاخ د.قالم وهفم ذاق

 ةئم نوار « ةريعةل#لا نم هريغلن وكي و يظلا نم ههنم ءالب هباص اف لف سانا © املاظ وه

 لاوزب ذئرح هح رفف# ةلزانب هباصا لكي هب لكن «الاكت وول هلثءنايتا ن عنو رجزتي و
 نم ةريغلاو نيدلاىف ةريغ لب اموهذ» نوكيالف هلذبيصملاو ءالبلا ةباصايال ه#لظلا

 كسفن كيلع سيات نا هنا ويلا ةيعيبطلا ةريغلا نمرذ> ا وهللا رويغ نك م عىضعب نع وناعالا

 « هسفن ىلع هتام رح كاهتال راغيامت اهلل را نازيملا واهب

 ةوادعلاو رجم ا ىنا * وهوهنوادعو # دوقحلاىا #هردغوو دقللا لئاوغنه

 هنا هنعىلاعتهللا ىذر ةرب رهىلا نع هد وا دىبا « دلي بلقلا تافآ نم # سشع نماثلا

 زاسلا مومتبوا بيلغتلاباما # نمؤا لال ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا لاق

 نيب كرد ملا عرشلا ةداعنا اوااقلكلل مكملاف ثاناللع وبتم رك دلا نالوا

 هانم وم رس نا 5 ةغيصب ىثنالاب صت2#ل1ىفو ركذلا ةغيصب ششنالاوركذلا

 © ثالث قوف# 5 بات تالماعملاىف ىنذلا واىركا ديق هلع هدععطاقبو هكزي
 موهفملاوا مثالا ةوقل قوفلا صيصخت را جرح وفعم اهنودامو ثالثلا لعل لايل

 « هقلياف #9 قابرجكأا و لايلىا# ثالث هبت مماذاف و لم أتان دنع ةلدالا ىف ريتعع سيل

 رهاظلا سنالاو لصوال هيلع باو بوجولا سمالا ىف لصالاو ةاقالملاب ما

 4 رناف ولان دنع م ك1ا1ىف نارقلا بجوال مطالا ف نأر ةااوبدنال مالا اذهنا

 نع فعاو كعطق نم لص ثيدح ىف هيلع بجو ىذلا مالسلابىدابلا ىلعىا

 تانسح رسثع وه ىذلا « رجالا ىف اكَرشادقة9 كيلا ءاسانمىلا نسحاو كن
 مكبلع مداتلا لاق نكو تاس قدح لانا مكيلع مالساا لاق ند ىور اك

 د مكيلع مالتسلا لاق“ نمو ةندسح نوردع هل تنك هللا هك

 ىا :#ءايدةن هيلع دربملناوإ# مالا ةياهن هذهو ةنسح نوثالث هلبتك هناكربو

 ىا «راناالخد ثالثقوف رحم نف ةياورىف# دوادوباىا «دازومئالاب# عجر
 ىلع لو# و ديعولا اذه وي ةعافشلاو ةئيشلاب ةرفغملا ىفنسالف اهاوخدب قدسيا

 #« بحمس* لب رئاخ بيدأتلاو ةيصعملاو ةرخآلا لجالاماو ايندلا لجال رجالا
 لاعالا لضفا نا ىئورراك ةنرثو تيدا هلالو هللا ىف نطغلاو هللا 0

 ثالثلات رفتغا و مايالا نم

 ارا نابل تساوت وكل

 موهفع ل وشب ند ككع

 اهنع ئئع امتاو ةفلاخلا

 سا كحل 2

 قاللا ءوس ىلع لوب

 كلملا ناىف أك بضغلاو

 دقو(ثالثهبت ماذافإ
 ( هقايلذ ) اه هرجف

 مسياو) رجلا عطقلابوجو
 رجفلا نمد ب ركن هيلع

 هيلع ملا ىا (درناف)
 ا( دلع )ءالسلا
 دقق مالسلاب ىدابلا ىلع

 مالسال ( رجالا ىف كرما

 ل را

 مالسلا هيلع هلا ىور .

 مكيلع مالسلا لاق نه لاق

 0 انصر قدمك

 هجر مكيلع مالسلا نق

 و26 تتك هللا

 مالسلا لاق نهؤ تانس>

 هناكرب و هللاذج رو ركيلع

 عاقل نوثالث هاك

 بجاولا كرت بنذب ىا «مئالابإ) ىبالا كاذ عجرىا (ءابدقنإ) هدقح ةوقا هيلع درب ناوز مالسلا ةياهن هذهو

 كالذ رفغ ىلا: هللافالاو بقوع نا ىا 6( رانلا لخد ثالث قوف رع*نف ةياورىف ) دوادوناىا (دازو) هيلع

 لجال) لصاملاهرجفلا اماو) اهضارغاو «ايندلالجال رجم اىلع لوهثإل ثالثلاق وف رحفلارطخىا (اذهو)
 ع ا ري ثاذل هرسف (فزدنع هنن 000 ركنماَنَع هاهنَو 4 1 1. نو ره سمان اب (نيبةانلاَو ةيصاماو ةرخآلا

 لءأت هللاف ضغبلاو هللا يف بملا لا_عالا لضفا نا يور املا هللاف ضغب هلال ( بحس« لب ) ذةليح



 : الثلامالسلا هيلع رك دو 1-و هيلع ىلاهتهللا ىلص ىنلا نع هدورواز 58 رع ىادلا د مادام لب ماياب (ر دقت ريغ نم

 كذاك امو نيس مهفا 4 نسال نر وعيب رلانب نس ةراموةيمان : , هو وكوت ةوزغىف نيفاكتملا

 ديسلاو هتجوزىلع ج وزالو هداو ىلع ضغي نا دلا اوال روح اذكو لع للا باتت - اورج عباصملا حش ىفكللا نب

 ا اذك دحسلا ىف فاكتعاَو ارهش ني 0 و هناح وز ىلع رجعاه مالسأإ هيلع هنال تبدد اال مانا 7 هدبع ىلع

 لاله وكلا امن تعك

 : ثياع نعى ورام نب رهش نم 0 هه مم( ايس باز هحوز مهو هيلعدللا لص هللا ل وسر رجاهدق وب رءاانيز

 لقتعا اهنع هللاىذر

 ىنال ةي راج ىه ةيفصل ريعب

 بنز دنعو مالسلا هيلع

 دياز دنادئا رهط لضف
 ال6 لاه ةجاحرو
 اهيطعأ بئيزل مال- بلا

 * |:ىطعا انا تلاَف اريعب
 ةيفص وان اكىا ةيدوهيلا

 هللالوسربضفغف ايدوهي
 اهرسمف ابو هيلع هللا لص

 لخد. ملو اهكَرف ىا
 مرحلاو ةحلا اذ اهب

 مح: اصملا ىف اكرفص ضعب و
 نع ( و ) ملاطلاو
 ىلاعت هللا ناوض رةبادكلا)

 2 ا

 بيداتلاو ةر>الال جال

 كي ولف كيدجيتلااو

 لعفامل ةدئلاهذهباعو مجم

 السلا هلع رشيلا لضفا

 هللا ناوضر هناصصاو
 ني_هج ا مولع ىلاسعت

 لئاوغ نم ( عبارلاو )
 ىا «(هراغصتءا]) دقطلا

 ربكتلا وهو هيلع دوقحلا

 دم نسل او شدفو
 هني غلا - 11و ل لدقتل دلع دام( تكلا ل اةءواضفا ) .دقعلا لئاوقلا

 6(قح-ريغب ) هيلع دوق#ملاىا (كناذبا ىلا عمانلاو 5 ارا | هي رطنيق مهب ءازهتسالاىلا نم

 0 هقح عم ىلا رشاعلاو )ب هانج اوف هيس اع هك ١ ىا 2 دره كا ان هناذنا «(واز صريصخ دعل م اذهو

 درو هنوم دعب نيد ءاضقورل ةبارق امهني ناكنا (مج رةلص نهر هيلع

 اذلاو اكمال ناحلاو

 ها لسمو هيلع ىلاعت هللاىلص هنع ىورو هللا ف ضغبلاو هللاىف بلا |

 ءادنا اودي روت م(هوجوو رون مهسأب ايل موق اهءلع روذلا نم رباتم شرعلا -لو>ح

 هللا ىف نوناحملا مهلاق "ملاح عصلا هللالوسراي اولاق ءادهشلاو نويدنلا مهطبغي |

 ىل اعلهن د2 جسوم لا قاع هللاجواوهللا ف نوسلا حجل اودّنلاىف نوروازتملاو
 ىهلا لاق طق الع

 كل رك ذلاو لظ كلل ةقد_صلاو ةنج ثالموصلاو ناهرب كالةالصاانا ىلاعت

 ىلتيلاو له ىدومايلاةف كلوهلعىلع ىنادبرابىسو«ل ةذ ىلت1علعىافرون

 هللاق بما لاعالابحانا مالسلاهيلع ىسوءلءف طقاودع ىلتيداع لهو طقايلو
 ىلاعت هللاىلص ىننلا نع هدورول #8 تو #* ربدقت ريغ نم 8 هللاف ضغبلاو

 نب لالهو كاامزب بمكمهو كوب ةوزغ ىف نيفاذملا ثالثلا رسمك « سوهياع

 عج رض هناو كلان افا امو نيس . .مهنار 4! ساناا ماو عمر يا ةيما

 بضغينأ دلاوالزوج آذك و نوضءباافصن وني رهش ةصو بد د ارهش ةصصهناحوز

 ءاحامةرلصملا نم و ضرفلا نع ىل ق مايا ةث الثهديع ىلع ديسلا و هتج وز ىلع ج وزال وءدلو ىلع

 رامع ص اق و ىنا ني دعس رحم رّقؤ ضعب) فلسا ضده رجم نم

 هللا لاق كا ترك ذو كل تقدصتو كل تعدو كال تياص

 نب نو رلا دبع ناعو رسابنب

 بيساانبا رحهو اونامنا ىلا ن

 ىليل ىلا نبا تافه رض مث ىلي ىلا نبا نم هلع ىروثلاناكوت امنا 0 ناك ودانا

 نع هر ناطاس 1 راح مهلوبقل هدالوا هلع لبنح نيدجا ردغو هتزانج دهشيإف

 لضفاهلمف 1 ةينلا ا ا نو هو نيمجج ا ,ملع ىلاعت هللا نا وض رب اععل اوي

 دوق#لا ىا ه#هرائصتسا هدا لئا وغلا نم ه4 عبا د هتمارايخ وهءاكصاو سشبلا

 « بذكلا ىلا © دقطاىا ه6 هؤاضفا سمالناو رم دقو 0

 هتببغىلا © ءؤاضفا * سداسلاو هه اروز هيلع ةداهشلا ل. # هيلع ب ناتهبلاو

 عساتلاو 9و هنم ةيرذكسلاو ب هن ءازهت_سالا ىلا نماثلاو هرس ءاشفاىلا عباس كلو

 نمزثك اىا 2 هنمثك 0 هاذا ه# وا قف صيصخم دع رعت هك 30 هناذبا ىلا

 ءادالاب د قامو ند ءاضقو 0 ةلص نم هقح _ ىلا د را هل دع

 نيريسنبا نسللاو هينم نبا بهو سوواطو فوع

 «(نع)

 كرسي امولظم دوقحلا ناك نا ( ناظم

 دقاطا نع دقحا عنم ىا «معنمزإت هل لئاوغلا رخاوهو دةطلا لئاوذنم «سةءىداطاو) ةيشاملا و اك هتهح نه
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 هلوش انها :نمرلا لطيوألاو كل ىناربالا مب رخأ هيأ سمو ويح دقاحا هنماق ندىا ( هبحاص ةرفغم نع ]آل

 .قارطلا © طكط  دئاكاوهو دقللا نابض وا 4 اس 007
 هللا ل وس رلاق لاق دنا 00 اههنعىلاعتهللا ىطر## سابعن. انءو طسوالاو ريبكلا ىف

 6 هللاناف نهنمةدحاو هيف نكي لنه له ةمومذملاصخ © ثالث سو هيلع هللا ىلد

 رفكلاىلا تدانا ثالثلا ءذهناب لكشي 6 ءاشي نا كلذ ىوسامرفغي 98 ىلاعت

 ىلاعت هلوأب ضراعؤ هيلادؤتمناو رهاظلا وهأك رفكب كلذسيا دقح ىف انمالكف

 نم #8 رظتاف مهئاف موهفملاب لالدتسالا ىلا عجارهنا ىلع ءاشين1!كالذ نودامرفغي و

 نكيملنءو 8 ةيالاهذها قفاوم رهاظوهو أيش وله ىلاعت « هللاب كرثيال تام
 ىلاعت هللا قا ىأرناةريبكو هسفننم ريثأتلا ىأر نارفك « ةركتلانم ارحاس

 ذلا مسق نوك ليبق نه نكيف ردابلاوهو رفكلا قلطم كرعثلا نم ديرا نا

 ديرا ناو افن ١ تفرعاك ىعطقلا صنلا فالخوهو كرش ريغ رفغبالوا هنم اعنق

 تالا واكنا صنلا ف الخ و هو” كرش ريغ نفكلا رفا نأ ءذا5 "ضر شا اا

 هي هرخا ىلءدقح 1نهو قهاضيا رظتناف صامل |ادعام ماعلابدا رب ماعلاب صاخلا لب وقاذا هنا

 نءوهو ىصخحالام ةنمو باتكن٠ همذىف درو دقو مود دقاحا ناف مالسالا ىف

 ارظانمىرئالذا هنعكفن» رظانملا داكيال ىلازغلا لاق نورطانملا اهب ىلتا ىتلاايالبلا

 همالكىف فقوتو .هعدخ .مالك دنعهسأر كرح نءىلع دقملا رعضنالنا ىلع ردع
 قافنلاب ءافخالا هكسك ةياغوسفنلا ىف هريو دقللا رع!لب ءاغصانسح هلباشالف

 ءلرشملل رفغيالاك دقاحلا رفيتيال ىلاهتهلاهنم مهفدلا ثيدملاب جاكحالادج ونا من

 ايف مالكلا نا كال هتاذملست دعبف رفكلا بجوبام دقملا نهدي رانادريف رحاسلاو

 قيرطب تفرع اك جاحالانا ىلع ةّساسلا ةيالا اضيا ىفانيف الاو ارفك نوال

 ررغت اك ماعب سيل ثلذ نودام رفغيو ىلاعت هلو5 ىفام لكنا باوالاو + موهفلا

 اصاخ نوكيدق لب موهتلاىف ىعطشن سيا ةفوصوملاوا ةلودوم اامزا لودالاىف

 كرسثلا ريغةيصعم لك هوفعز و< ىلاعتهنا ىلع عاجالا فلا نكل هسفنىف منا و

 عقاوب سياهنكل امهوفع زاجوارفك انوكي ناو دقللاو رهدلانا باوخلا لعل

 ضعبلا هنم صخمام ليبق نم ةيآلا لمتنا دعببالو هتلق لابكأ عقاولا مدعكوا
 راجنعء 8 طسوالاىف ىناربطلا # طط #9 ادج ل

 ضورءملاو # ضرعت لاق سس و هيلع ىلاءت هللا لص هللا ل وس رنا هنعىلاعت هللا ىطر

 | لف ثيدحلا اذه صيصملاو

 ثيدح ىف نكل ضرفلا ىف اذك اهطبض ولاالا فص م.جج هلكوي ثا« وا ىلاعندللا وه هيلع

 ىلع ض رعتو ىلاعدللا ىلع سيخلاو نينثالاموب لامتالا ضرغت ريغصلا عماجلا ىف رخآ

 اضايب ,ههوجو دادزتو مهئانسح نوح رفيف ةعطاموهتاههالا وءاب الا ع وءايدنالا

 ءادنالاو ىلاعت هللاوه هيلع ضورعءللاف كانو اوذؤتالوىلاعت هللااوفئاف اقارشاو

 مهفاف ديت ىلع قلل ملا لح ةدعاشب وا رخآ اضفباهضءبرمسشت صوصتلاذالوصالاو

 نبا نع ) 6 طكط )
 ىلاعت هللااعذر سابع

 الو لاق لاقدنا [ىهنع

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 ناضل ىلا( تالنت
 هيف كك مز ةمومذم

 هل رفغي هللا ناف نونهةدحا و

 ثالثلا ىا#(كالذ ىوسام

 © ءاشينا )7 بونذلا نم

 كد لع هءاعبالا ىل

 كرشيالت ام نهرث .هدحا

 ايلجكلرسثلا ن٠ ( يشمل
 ن1 او نابع وا

 ةكاقم لاكلاو تاذ وعلا

 امم ارش ةربعالف تولأ

 ( و ءدنع نكيملو همدقت

 (ارحاس نكي 0 هر ىناثلا

 هيف ان رقم رمال الماعىا

 هلوش هفصو هل لدنك

 تاهفب ( ةره“انم ١)

 رحلانا رعارحاس عج

 نا ركانلا ىأر نارقكا

 ثا ريبك" ةيصعمو هسفن

 ىلاعت هللا قاخ كلذ ىأر

 بايسالا ةرشابم بيقع

 ثلاثلأ (و)ةيشاخلا ىف اك

 (هيخا ىلع دقحمل نه

 ىبءدقإااماو نهؤااىا

 هنذأ لطف ولو ةردتكلا
 رفكل

 جرخاو * بهاوماىفاك

 طسوالا ىف ىناربطلا

 (طط)ب هلوشب هلزوهرملا
 ٍض رعت لاق مو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لودر نا هنع ىلاعت هللا ىذر راج نع )



 (هلرفغيفأل ةرفغلا بلاطىا (رفغتسم)ل وه 6 نف سيملاو نينثالا مونأل ىلاعت هللا ىلع عوبسالا لامعا ىا (لاممالأ
 ةنيغض عج نيتهتملاب (نئاغضا!لها دري ولدتبوت لبق ىا (هيلع باَنيف بئانلوه «نءوزل هبعال لعافلا ريغلءانبلاب

 ىا ( مهئاغضب )بها وااىفاك لاجاو لمن اغضا علاو نغضلا مسالا و دقح بعتبانن» انغض هرد_ص نعءض نم

 تاذوةبوتلالويبقو بونذلا رفغ نه عنام ىلاعت هللا ريغا دقملا نا هذ ناغضأا ند «اووت )و نا ىلاىا ©(ىت>) اهديس

 لنع ىلاعت هللاىذر لبج نب ذاعمنع) (طط) هلوقب هلزومرملا اضيا طسوالاىف ىتاربطلا جرخا* موش ىا مود

 اىا افيفخت ءاطءؤاتتبلق عولطلا نم لاعتفا ةله«لاديدشتب (ىلاعت هللاعلطي لاق هنا سو هلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع
 اه رك عولط ىلا سعثلا بورغ نه (نابعش نم فنصنلا ةليل هقلخ م.جىلا) ةححرلاو ةهانعلانيعب مهلا هللا رظني
 َئ ويد ضرغل هاخا داعن هوه («نحاشمو اإل ه هكارشال هل رفغي الف( كل رشا الا هقلخ عي ) ذئنيح هتجس رم ومتل (رفغف)

 حاص ثيدمللاف روك ذملا #4 "م اذ- نحاشااوسوماقلاىفو هءاونا حقا رهنال ةضفارلاىلء ىعازوالا لج-و

 0 د( ةءاممل كراتلا ةعدبلا
 لها درو هلع اتم بنان نم و هل رقعو رةعممسم نك نسا و نينب الاموي لا عالا هني

 ع 5 : 7 : ع 01 ةديدع تونذ 2

 م اغضب هي دقح بعت باب ند انهص هردص نعص نه ةنيغض عج نيتوعلاب ## نأ اهضلا - 5 0

 ْ « ططٍ#بولطملا وهو هلرفغيال د مقا نه بتي ملا نئاغضلا نء « اون وت ىتحوإف اهببسب ىا هيا نع

 ٌْ هللا رظنب ىا# علطب لاقدلا سس وهيللع ىلا هتدللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىذر لبج نيذاعم نع ار راهزالا

 ءلرسثملالا هقلخ م. رفغيف نابعش نم فصنلا لل ةرفغملا وة ج-رلاب كي هقلخ عيجج ىلا ىلاعت هل ل

 اا 215 ثيدملاف روك ذملانحاشملاو سوماقلانءانهليق * نحاشموا ]هللا ىض رذغئاءنع)(قه)
 ةيلعت اد حابصللا نع لقنام برفالاو ذئذرح بيرقتالهنا كالو ةعامجلل كراتلا || اهب ونا نعو اهنع ىلاعت

 ةليالاثالت ةرفغملا نه عنم

 ىانتلااهماهبال ثيداحالا هذهنبب قرفوتلان م ديالهنالعا + تدقح بعت باب نمانك# || ىالعافال ءانبلب « رخؤيو

 رخؤبواهبونا نعواهنعىلاعت هللا ىذ رد شاع نع وه قوربلا # قد وف © ةباورىف و8 رهفاف || سعؤيىاهريغلوا ملاعت هللا

 بضغلااوهو دقللاب ب,-ىفذثل كاَةلاقملا 9 ةرفغم الب بوثذلا نم هيلع هاك دقللا لها ةكئالملا ند مهب لكؤملا

 ماقتنالا نع # شتا نع هزني بضغلا ,ظكىا# همظكمزلاذا 9 دقادللا ىا 6 هناف دقطلا ل هارإ اورخوب ناب
 ه#ادقح راصف هيف سدتحا 6 نقتحا ونطابلا ىلا وه بضغلا < عج ر لاخلا ىف هنم 2 ا 6 مهاك
 00013 ]وألا ماقلا تاماقم سنو بضغلافىا «هيفو ابضغ ناكنا دعب || 400010 رفغالب بونذلانع
 || عبارلا هتاههدعب هجالعفف ثلثا ىلعلا جالعلاف ىناثلاماقملا «دماسقاو بضغلا دقللا بيس ىف ةثلاثلا

 || بلقلاو# بلقلامد نايلغوهو بضغلا نا معاقل ملللاىف س.ءاملا ىعاقلا جالعلا ىف

 | تايذ ؤملا عفدلوف ةعفد بالقلا ىف قبق رلامدلا ةكرح ىا راسيلاىدثاا تحن ىرب ونص مج

 اقلطم عرششلا ىف## مومذع سيل اهلوصو دعب ماقتالاو ىئنثتلا بلطلو اهعوقو لبق

 ىا © هناف بضءلاوهو

 مر ؟عنااذ( 2: دقاقلا
 مدعل بضغلا مظكى ا

 بيس عب هةذخاؤملا

 لب) عجرإل نتبلغل (لاطا ىف هنعماقتالانعىا (ىثت!نعإ) هنمايوق هنوكل هلع بوضغلا نع (هزع)

 (ادقح راصف) دةلا ىلا داعو(هيفإل سبتحاو نطابلا ىف ريتساف عمتجا ىا# نقتحا وال هنطاب ىلابضغلا اع ىا«نطابلاىلا

 ريسفت ىف لوالاماقملا مال تادودءملانيب راغ (تاماقءسج بضغلاىفىا (هيفوإللا وزالاض رعم اب ضغناك نا دعب

 ماقناو ىعلقلا جالعلا ىف مبارلا ماقملا وناكشدعب ىلع جالع ىف ثاثناماقملا وىلع جالعىفىن ثلا ماقااوهءاسقاو بضغلا

 ناياذوهو) اعرش (بضغلانا لعاهماسقا و بضغلا ريسؤفنتىفلوالا ماقملا ) هتيشاح ىف فنصملا» رك ذاك 1 ىف سماملاا

 هياعلج- اذاإك (اهعوقولبف )دنع (تايذوملا) عفددنعىا(عفدلإل ةعفد بلقا ىف قوقرل مدلا ةكرحىا (بلقلامد
 (اهلوص ودعب ماقتنالاو) هيلع ىناجلا نم ماقتنالاب بلقلا افش لو صح ىاتايذوملا عفدل ىلع فطع 6 ىئثنتلا بلطلو )ناسنا

 ,دتف اهربخونامسانيبةضرتعم ةل+باةلامد نايلغوهو هلوقو بضغلان اهل وةىفناربخ (مومذع سيل تايذوملا ىا



 لدعلان ازيم ماقت الا نمىا (هنموإ داسفلا بابرانم(ايندااو ن.دلا ظفحم هنزل ادقالا هؤطتالئا (مزالرما وهلب)

 هاف رطنملدب ( هطيرفت هافرط مومذملا اماوإ هجوالا هذهنم لكأىا (افرعو اعرشو القع ة>ودهلا ةعاجشلا

 سثع عشاتلا) مالا نيل اىا (وهونيإابىم-ملا) هيف نعضلاىا (هفعضو) هتلقو هناصقنودو هطيرفت لوالاوا

 مدع 2جتنىا هثلللا نوكسو هلا مضب 6( 2 هلال ) ابوق6 ادج موءذم ) هلوقلةناهتسالل هيلا ةراثالا (كلذو

 (وءايرقالاو ةجوزلا ىلع )لا: يللا نير ان( بلة 0م ع رع(وا) 0 ميرا ىلع (ةريغلا

 م بي يي ب

 ةعاصألا وه ماقتالا ىا « هنمو ايندلاو نيدلا ظفحي هن مزال 1 وه لب #

 روما ىلعمدَس اهب ةيلقعلاةوقلل ةئيه ةعاجشلال يق كاف عوام شو القع ةحوددملا
 ملم صالماو نيدسملا فعض ىلع اود.زرملام رافكلا عم + لا:ةلاكمدش. نا يغش

 هسثع عساتلاوهو نيا ىعتملا هفعضو هطيرفت هافرطم 0 ول ددعتم دل نم

 هنمك رحنا ىغشامف سفلان وكس ىنءا بضغلا دضهناب نيللا رسفو بلقلا تاقآ نم
 :ءادرزلا لاق ىدار (ضرقو كك كلذو## م ةوهش نالطب 0

 وهف ضر ىضرسا نهو راج وهف بضغيإو بصغتسا نه ىىفاش || لاق ىت

 ظافتحالاوةفنالا ىا 4 هيما ةلذوا هن اعالا نمةريغلا و 5 5
 3 تاو لدلا لاح لاو رد اًضياَرع و ءابرقالاو ةجوزلا ىلع#

 كلاو» فعضلا ىاةمهعملا رحفب ! روع او عورشملا « هلع ريغىف 9# لظلا ىا

 0300 و هلامىف دحا لكعيط و 00 وءاضياثروبو ه#تاركنملا ةدهاشمدنع
 نم كاذ سياو ةمهملا رومالاف لطعنااو ججاوتلا بجواام باكتراو روءالا ىف

 «اودجل وي ةعاجشلا ىلع اضرخ ةبوتلاةرو د ىف ه6 ىلاعتدللا لاقإ# حودمملا ءايدلا
 مكذخأ:الوإ# رونلاةروسىفو +اربصو لانقلاىف ةدش ىا# ةظلغ مكيف رافكلاىا

 ةءاقاو هتعاطف تا 1 «ةنأر# ةينازلاو ىتازلاىا كامب

 تني ةمطاف تقرسول سو هلعولاعت هللاىلصلاقو هيف اوتعاستوا هولطعتف هدح
 ةالصلا هيلع هاععا ىا 6 راف كلا ىلع ءادشا## دمت ةروسىفو + اهدب تعطقل دمت

 تبهذملانا قال مهند فلاخ نا ةبالصلاو ةباهلاو ةدشلانورهظي ىنعي مالسلاو

 لمأتن اضيا ةسياقملا دعسالو بسلا صوصال هغيصااموهعب رابتعألا ن وك اندنع
 نيقفانملاو رافكلا ىلعىا مهيلع ظلءاومالسااو ةالصلا هيلع هبي ىلاعتلاق اضناو

 «ططإ# قهبلا «قعؤقم بضغلا وهو ةيخلاةوق راثآ نم ةدثلاىه ةظلغلاو
 مسو هيلع ىلاعتهللا ىلص ىننلا نع هنعىلاعت هللا ىضر ىلع نعول .طسوالا ىف ىتارباحلا

 عرشلا فلا« اهف ةبالصلاىف ديدحلاك ناك ندىا ك«اهؤادحا ىتماريخ لاقهنا
 ا ىتءارايخ ىرمتةدطا ريغصلا عماللا ثيدحىفو عهلاطباو هدرفف ىعسو

 ثيدملا اهرارباو ىتما ىللاصىفالا نوكتالةدملا اضياهيفو نيدلاىف ةبالصلاب

 ةءادد ىا (ةسخ) جد

 (ورزاهتلازرو(سفنلا )

 (ميضلاو لذلا ل ةح اعتني
 اهك هماض حابصملا ف

 انزو اريض هراض لثم

 هل ريغ ف 2( ىنعمو

 ةعملا مجنإ ( روملاو
 ةناهلاو فءضلا واولاو

 ىاةيقوفلاب( توكسلاو)

 ىا نونلابو مالكلا نع

 ةدهاشم دنع راكن الا نع

 اقرا د6 (تارككلا
 كيذ سا هل نظعت وا

 هللا لاق زئانم دق ايءايلا نم

 ةبوتلا ةروسىف ©« ىلاعت

 ةعاجلا ىلع اضرخم
 رافكلا ىا «(اودحجأو)

 ةدشىا ( ةظلغ مكيف )

 لاقو اريصو لانقلا ىف

 رونلا ةروسىفىلاعت هللا
 ىتازلا دلحت هرما امدعب

 ةفأرلاذخا نعايهن ةمئازلاو
 هللانيدىف اههب ةقفشلاو

 (ام#كذخأتالو) ىلاعت

 نانو ةتاؤلا وفاز! : ههه يي سس يب يب ير اا
 دودحلابهللا نيدىف اوفأرتالىا واف رظ (هللانيدىف )م,هاوىلوا (ىأ 10 ةقبرب) ىلاعتللاق>نال ةجحرو ةقفش ىأ

 (رافكلا ىلع) هل(ءادشا هلو سر باعصالادم حفلا ةر و ىف ىلاعت هللا لاق و« له أف هدابعب ىل و' هللاف هبهتلا ما ىذلا دخلاب
 امنا ز ومرملاطس والا ىف ىناربطلا و قهمباا جب رخا 5 مهنيبج هللاف نوناد*ىا ؛ءاجر« هللاءادعا ,هنال هت وج ربال ةظاغلاب
 اهءادشا ىا (اهؤادحا ىتما ريخ لاقدنا سو هبلع ىلاعت هللا ىل ص ىبنلا نع هنعىلاعتدللا ىض ر ىلع نء)(ططقه) هلوقب
 هدراوعسو افيرسثشلا عرمشلا فلاخيايف ةبالصااىف ديدالاك اوناك ام ىتهاريخ ىنعي بضغلا نمناسنالا ىزعبامىه ةدح



 ع
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 زن سودرفلا ف ىليدلا جرخاو *+ىتدا رايخ ىزمعتةدلإاءوق لع سابع نبا ثي دح نم ىناربطلا جرخاو ا

 |(ةريغلا فر ثيدالانم (دروأممدقوإل هاوااىفاك اهر دارا 0 ط اص قالا وكت هللحا اءوف مم سنا ثيدح

 ْ نا الك لاق ثيح هنعىااعتهللا ىطر؛ ةدابع ن دعس ثيدحاه:م ثيداحالاهددرو هسفلنهؤااةريغ بوو ق>ىفىا

 | ركذ (هعاشاب) اهزعرفنتل (هسفن حلاعي نأ )ناب عللىا( ىعذيف) ةيشالا ىإك اهرك ْذِدَف ثيداا فم ..سل ان هل اع الت 550

 |(ىرخا دعب ةمم فاكت ) هذ وأن( هنم رش ور هن ا ةءيطب# فا احامعفإ) رها ظوهو اهعا اهناي دك ميال قوى اعملا رامتعاب ريعضلا

 |(لاقوثتيل (ةعاجتلا هلاوفو) اهضعبقباسلا (نيلالئاوغإ) هعاشبا ىلع فطع اهءاعماو) هعاّشاب قلغتم ءابلا

 ةلوازع هنعنباىا «لوزيىتحإل ةركو ةرممج امنوا رسسكب (اراموارارك الة عاجلا دئاوذىا (اهريك ذو
 مومذملا امتاوىا ءافرطنملد (هطارءا ورب 0م ز- ءادعالا ىلع مادقالا نم (دهبضغ ىوش و هدض بابسا

 ظ ا« ىخب ال ةراوام لمد و#اوعجر راو صعاذا نزذلا مهو ٌوادح ا ىت مارا. خاض دا هيفو 20 ىناثااوا هطارفا

 وهو اهعاشبأب محدنلا ضءبىفو هي« هعاشنأب ف ١ عار دل كاع لسا ناو نارا

 .# هنم رشو فلاح اهف رهاظلا

 مككر دب اونوكتا ع اىلاعت هللا لاقر رد ن م رذح عفتيال هال ردقلا لاو نا دنعر ردا عفن مدعو

 هتلعرسو هب 00
 روهتلاب ئع ءعءلا ع 7

 نهال روه:لاىا 0

 روءالانم (نورشثعلا)

 تومابو>+و رك ذو كراعملاو فواملا ن

 000 رورااك ةكلهتا ع عاقبا مدع طارش 00 دم م حجوربف 3 2 واو توملا

 ةدسلا رك و ) ةيبلقلا

 دض ةله#لا مضب(فنعلاو
 4 معلا 0 زر قفرلا

 لح ردصم ةلمهملا سسك

 ماح وهفريسو مغص مضلاب

 وهو ) حابصملاف اذك

 ةيفكى ا( ةنينأيطلا ةكلم
 سفنلا ىف ةهءار
 نوكسلاو ةنينامطلا ىلع
 (تاكر مرق ةحن( دنع)

 ىف اك ©( تضتلا )وك

 هداز هجاوان ةيئاحلا

 ةنعاب

 تددنالا هناعذمدعو زل

 فاطع ( هعفد نك وىوق

 كوول ةنيئاطلا ىلع
 3 0 را ىا

 ارعو ) هيدمئاقلا
 0 ع وعف هنالعررضلامب ظع ض ص روهت 0 فقالع (قفرلاو

 ةكلم هللص< ىح 6 دعبة رم فاكتب و ةتوتيبلا اذك و ةكلهملا قراعلا ف

 لئاوغؤل هسفنىا ياهعاعسا وو .مادقالا عرسشلا غاوسبامىلع مادقالا ىلع اهب ردتش
  «ارامموارارك اهريك ذتوؤ اعلا قوش © ةعاجتلا اوفو ول هنمرفنتل هنباا

 بوءرما## همضغ ىوقبو# هنبج #لوزبىت> هاه رك ذنو ىلوالاىرخا دعب سم
 هتعرسو هتبلغو هتدايزو #8هطي رفتىلع فطع بضغلا طارفا ىإ # هطارفاوو#

 ركو# باقلاتاف نم «نورسشعلا# روهتلا ىا « وهو روهتلاب ى

 ةسار ةيفيكىا «ةنينأىطلا ةكاموهو مالا روهتلاىا «هدضو فنعلاوةدالا

 ىا ه# بضغلا تاكرم وه 5 ه6 دنع نودسلا و ةئالا معا ىلع ةثعاب سفناا ىف

 ١ سنك وىوق تيسالاهنا يه مدع وو تارفنملاو 0 م بضغلا ةكرح تيد

 نكفلاو بعتالب » ناجيهلا دنع ىا#هدن ا 3 :رن امل 0 ردص

 00 تاع د لاو قفرلاو نيالا ر رعو وه < ل ل: لد سس أ بعتلا عم

 ىلاعتهللابرفاكسا روهتلا ررذ مظعانمو طقفهسف.ل هلافنيإلا فال هريغاوهسفنل
 عا 0 ةىعسااو رمثتلاو دهام ةدش نم ديالف عال ل ىلاعت هللاااذ وع

 ىاوي لمعلا وو ىلعلا جالملا ىاوك م لابءايش | ةعيراب هجالعو م هنم صاختتل هتلازاىف

 ' دحاو لك نييتلف دضلا ليص وو ببسلا ةلازاب جالعلا ىا «بيلاةلازاو#9 ىلمتلا
 عئانوه وىلعلا جالعلا فولي تبدضغال ةسلا نم قابلا ١ ماقملا 2 ىلع م اقع اهزم

 | ةيفلارك دو # ربك ذ ةاواط هةر 1 0 روهتلا لبث فى اوي هلبق 5

 ت7

 لإ هدو

 بعص زةيور ريغ ن

 كب نص ندع ةيان 3 مثنلاو ةدهادلا ةدش ئ 99 اه> العأ حد ا ىكع دعب اه ع جوراخاو كل 2 جالعلا

 (لمتلاو) ى اعلا جدلملا(لعلاب ءامش | ةعد راب هحالعو 0 ءادلا ثالذ نمدا راال صحا (هيف 9 ىعسااو زكاذىلع لايقالا

 كلفإ دضلا لص جالعلاىا (دضلا ليصحوإل بيسلا ةلازاب جالعلاىا «ببسلا ةلازاو ) ىلمتلا جالعلاب ىا

 م (ماقع) ةعبرالا ن

 وهو 0 تاحالعلا لواوه ىذلا (ناعلا ج العلا ىف ىناثلام املا هر 1

 أب اهلااهنع صوعو ءؤاف تكد لوحو ردصم دا رفئاب (ةدحىلع) مالكلا نم : اينو دعا دلك

 هنع عوقولاب روهالا ليقىا ( هلبق عفان

 ونا تت ريغلا ريك د ىا » ريك ذتلاوا 0 جالعلاب قلعتم 205 5 ذنلاب 0غ هذم لا_صقتالاب © نا املا ني>و 0



 ريك ذنلا ا «(ديشالف )) انيل هيحاصل قباامىنتح ثالذك دتشا ناب « الاوادج دتشي لنا ر) نايضغااب مافكلا اوفو

 )ىلا ج العلا ىا (وهوزد رصنام لك 5 (دوقولاك ) هبيأ ةدّسو هيّصغ ةيلغل 2و لب
 ىلا( هلافآ ةفرعم

 . اذكو ىلوألاىلوالاو (لوالا ةمب راف هتافآ اما )ءاضتقع لمعلا ىلع ةردقلا عم (ظيغلا ءظك اوفو روهتلاو بضغلا
 (كطقد) هلوشامفأ زومرملا ريبكلا ىف ىتاريطلاو قهببلا جرخا + ناءالاوهو (تاءاطلا نسا دا ديدتف ىأياهش

 ىنلا نعت ةديح نب هي واعموهو (هدحن ١ ء) مكح (هبانع مكحنا) ىازلابو ءاهلا ن وكس وةدحوملا فب( 4 نع)

 ىقأيساك رفكلل ىضشدقام هدنع نم وملانم مهل (نامالادسغ) هفب رعت م( بضغلا لاق هنا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 مهضعب لاق هل لقةغا فيفعالاهتو 1 وريش لاف ودح ولا سك و ل ةلههملا حقب ود و ريصلا دسشن ايلا داسفا

 ىحو كعس لى عهد م

 ءاودلا وهو تاغل ثالث هيف
 'ئث# ديفبالف 96 دنثا ناوىا هي الاوادج دتشي لنا لي مظكلا اوفو روهتلا تافآ

 ه«دوةولاك 9 هبهلتدشو هبضعةبلعل © نوكيو سضيدقلب هي ريكذتلاو ركذتلا ند

 ةدش دنع دعاصت و غامدلا ركشللا ندعم نا املا هءاخ دب لقعلا ريس راثاا بهلت ديزي

 امي رو ركفلا نداعم ىلع ىلوتسيف مظملا غامدلا ناخد باقنامد نايلغنم تضغلا

 حاب_صملا ىف اذك رملا

 هنوالح لاطباب( لسعلا)
 (دارملا)هترارح دارباو

 0 » ظيغا ا|1اذ ارق ِك رووتلات افا 13 هتافاذق رعم 9 ىلا 4 وهو ©

 50 | 7 2 سا ار داسفا لوالا ةءيراف 0 روم“ ةلاىا هي هتافااما 3 هاضتقم 02 ىلع ةردقاا عم
 ا لا ىركلا] ىف 'اربطلاو 3 دا قهيبلا 0 0 6 3 كاراقكاكلا

 دا ا 0 2 قارا ناو نراك هدسواا « زورنع ف
 اكل( ك7 هل ةعادلا 4 0 00 هيلع نلاعت هلا لص ينلانع دج نبذي واع »4 1
 ىنيتامالافيك (دشاوا) ب |محفب 3 ريصلا دقو 000 هاشوىا 0 نامي الادسف 3 روهتاىا

 ها اوف يضغلا دارملا ل سعلا ول هل رضع ا رب تدنرلا ءاودلا ةدح ىلازعمكو

 روهتلا ا ندفلا نا رك ا 0 0 عض اوما نه هلل ءرودصوأ قفالقع واامرش 0 ىغشال

 ا قازام رياك وروما يي نيديقلا نذهب فراس ولا ممل #« وهفىغذام د
 0 ناو كلا لصا 9 ىلع 5 الو ا بيسلا ا را 5 هلا

 راما و باوك ب | تبعك « ردص دقو 9 مزاللاىلع موزملا قالطا ليبقنف لبق «« مزال ما ل و ل ى ا
 5 1 : دزع بضغلااوهو © هل# دنع ارارع اسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا نع بضغلا

 روهتلا لع 0 13 هناف نيلس ملا ديس نع ردصال ادسفم هلصا ناكولف افعض وةوق ىلاعت هتامرح كاهتنا
 0 30 ام” |ىضغا 11 لوو هاتنح و ريك ىتح بضغناك مال لاو ةالصلا هيلع

 20 اهيهنر منهن رقو ةاكرو هيلع ةالص فو يام را هتئعل تهاماف رشباابضغي
 ء1 داخل! وأ

 ىلإ 00 00 ١ نع ىهفايلل رطعلا زن نعو قاحانع ىنجرغتال بضغلا ١ لوقت ناكو ةءابقلاءوبشإلا
 ف انه مح هن كافل

 قالطا نم نوكيف هل ( مزالرما هلا سمال) ل.ةف مزاللا روهتلاىلع هقالطا ةقالعنا ىلع فنصملا ىرجو قبساك

 اراه و هيلع ىلاعت هللا لص ىنل انع 0 دوما بضغلا ىا (ردص دق ]) لااا يو( مزاللا ةداراو موزمللا

 نيلسرملاديسنع ردصام ادف«بضغلا ل صاناكواف ةريكو ةلقوافعضو ةوق هبسحو بنذلاثالذ ردقب ( هل دنع

 اعاف سثبلا بضغبإك بضغا سشبانا امنا مهالالوشبو هاتنجو رم ىح بضغي ناك مال_كلا هلع اةلاف مالا هيل

 مليفل] هيلع ناكو ةمايقلا مون كيلا "3 تبرقت ةبرقو ةوكزو هيلع ةالص ىنه امهلمجاف هترعضوأ هتنعل سس

 اكهرشساب (اندلا هيلع دودناو ا , ىّتح هئيع 0 ساحا نداعم ىلع ىدعت

 اكيد

 اهنع ىلاعت هللا ىكر ةشلاعن ع مَ اقل ل , لعل ف ىعفاي !| مالو قالا نع ىد جردعال بضعلال 2

 هللالوسراب تلق احرخ اها بيشأا ع4 500 ,ضغاف وهام ىرداال ”ىثبم' راك - مهلا لوستت ىلع نالجر لخد ْ
4 0 



 او 3 هل ةلعحاذ هت. ..سوا هنأ نيس سبأ“ اق سشيانا امنا هالات د تلقى ردع ءلع تَط راشامتلءاموالاقامهتبيس و امهتنعل

 نه ىلاعت هللا هجر ىعناشلا مامالا لاقو
: 

 ١ ةاغتسالاب هللا ءناست الا ما اذلو6 رفكلا بج وبل عف وا لوق) نايضغااب لالا (بضغلاةدش نع ردصام | ريثكهلا)

 ىلاعتدهّللب
 تمقتنا ىذلا «ناسنالا اذه ىلع كنردق نم ماذءارل روهتلااهيا (كيلعىل ىلع هللا ا ىلا_ءتهللا نه هروهت

 تيضماولفن ) كيلع هبنذ نه رظعا 6 ٠ ض-- ىل اعت هللا ىلع كم ذ اذكف درج ردق ىلعةدايز عم هنوا ض2 ه ريغ نم

 كبضغئهاضتقع تلعىا

 هنكنم لع ئا (هيلع
 نم نمأت,ا) هنم ماقت الاب

 هبضغ ىلاعت هللا ىضعنا

 (« ةمايقلا مول كيلع

 و ) صانم نيح تالو
 روهتلا تافآ نم (ثلاثلا

 نيب «ةوادعلا لوص>)

 ىجلاو نابضغلا

 دهتحي ىا © رمثنيف )
 تروهت ىذلا ( ودعلا]

 ىلإ (كتلباقل) ةناكق
 هنم روهت كروهت ةلباقل

 - راضلا تلاعب كلذك

 لاقو ةكلهملا ليعافالاو

 مكيدباب املا لاح

 ىلا و رو ةكليدا لا

 اهلاطيابن( كضا غامده ىف

 © كئاصع ةتاعثلاو )

 اء رولا ور جبفلا ىلا
 نلاو ايالبلا ند كباصا
 (شوشيف) ةيشاملا اك

 كيلع ١ ودءلا كلذ

 ند ىذح اع » كشاعم

 نع لغاشال 00 ال 6و لعل 1 7 ةرخآلا لاعاىا ( كداعهو )) كاهتلماعم ءوس

 ْ ٠ 6 عبارلا و ام“ لكنع كلذ
 | كا عسلاو) هلداتعما ضءلاىلع صن رألا سانلاىذاىلع ىريجلاىا 6 ىراذخلا باكل كتهاشمو ) ةرشبلا

 عب سف ة ىل والا دعب _سن) جالعلا قرط ن٠ ىباثاا وهو ( ظيفلا ماك دبا وفام !وز 6 ثالذنم لكو رهقااو شطبلاب

 2م ا وع راسو نإ رع ل1 ةروسف ( لافت هللالاق ع اك رز ةعملئا ةراك] رك ( داذعا لولا )

 ميلا ٠ نيم كتاكلاو ) ءارضلاو ءارسلا ف نوقفن نيذلا نيقنلا تدعا ضرالاو تاوءكا اهضرع ةنجو مكبر

 حرلا ناط.شأا نه

 أ ثيدملا *ءايضغاف وهام رد ُ ىايلكف اهبونا َنَعو اه:غ ىلاعت هللا ىذ رةشناع

 ؟ ذأا(نا ىدلا هدا فادجو ول ىهتا راج وهف بضغل 3 تام: ا مدل اىرو

 ]12 هلةازاحلاىا (ةافاكما فوخ) روهتلا تاقان٠ (ىناثلاو) هقيقح كى
 تام

 ءلاق ءايحالا فو

 أ بضغي ناكف هلرصتن ىتح “ىش هبضغل مش ملو ادحا فرعيمل قلل بضغ اذاف
 هلا 8 ثيدملا ف روكذللا 0 ا هجوو ف هللهبضغ ناكناو قااىلع

 لقءلال وزب هدنعذا # رفكلا بجوب لعفوالوق بضغلاةدش نع ردصب اماريثك
 ىا #« تافاكملا فوخ يب روهتلاتافأنم # ىناثلاو ههدنع ةذاعتسالاب ما اذلو
 اذه ىلع كتاردق ن٠ 00 هللاةردقناف ىلاعتهللا نه ل هرومتىلع هلةازاجلا

 ٠  تلعو# هيلع كيضغ تيضما ولف# 2 كيلع هبنذ ند م ظعا كنذ اذكو 3 ناسناال|

 ١ آ0000001 اان «ةماقلا ءويكيلع هيضغدللا يطأ نم منءأت لل هاضتق

 الف بضغا نيح كك ركذا ب ضغ:نيح قركدا مدانااي بتكلا ضءبىف ىلاع:لاقدقو

 ه6 رثافؤم هيلعبوضغلا نيب وكنب © ةوادعلا ]وصح ثلاثلا و و8 قما نوف كاما
 حرفلاىا * كيناصع ةتامثلاو كضاىغا مده ىعسلاو كلب اق1 ودعلا دهجن

 يدك و هيلع ىل اعت هللا ىل < هللا لوس رناكةهج و هللا م رك

 بقاوع تناف**بئاصملانع ولكالتناو ندىلاو ايالبلا نم كباضاام رورمسلاو

 كيلع هب ودعلا ثالذ * شوشين 9 ةرخآلاف فاحالتنكنا ايندلاف بضغلا
 . الف # ةرخ ”الالا عاما #« كداعمو 98ه كعم هتلماعم ءوسنم م # كشاعم

 | اضرعمو باوثاانم امورحم نوكتف ةرخ لاف كينعيامو # ليعلاو زعل عرفت

 ٍ كرهاظ حج 5 ن .ظعا كنطاب مق و# تبضغلا دنع كيروذد عن عبارلاو 00 تاقعلل

 - رهاظلا ىلا اهديق مشا مئالوا نطابلاةروص تحئاماو لطابلا ناونع رهاظلاناف

 | كتهباشه وه رجلا نع ءىنتةرمثنال ةرملا ىلع رملا سقف نطابلا ريهتة رمث رهاظلا ريغتف
 ١ عبسلاو 9: هلداتعلا ضعلا ىلع صيرملا سانلا ىذا ىلع ”ىَرْلا « ىراضلا تاكل
 ا 0 قرط“ 000 0 0 : 0 ئدادلإ

 هاظق :ىف مدلا راش او ند« لا جام زئاب (بضغلا ل اع كتر ود محتإ) رو لاتاقان

 دع



 نم (ىناتلاو) !ههبحاصل نجلا بابسا نم سانلانع وفعلاو ظيغلا ,ظكو نينسلا بح هللاو(سانلانع نيفاعلا و

 ةعساو ةلمهلا كب نيعلاو ءاروح مج ةلم«لامضب روما (نيعلارولحاىف) ريتا ةحابا ىا (ريبكلا )) ظرغلا ,ظك اوف

 (دعسنب لهسنعءرل (تد) هلودب اهي زومرملا ىذمزرلاو دوادوا هت م01 1 2 د ةجاب دلا فمك نيعلا

 هرخآآ ]هسار ترالدو اهن لمادا كر ردلا تن 01 ل0 ةردقلا عم

 ىلاعتهللا ىل< ىلا نءو هدب وةعاوة هت“ نهب وقع نيكراتلا ىا## سانلا نعنيفاعلا وو»

 ىواضيبلاركذ تضم ىتلا مالا ىفاريثك اوناكدق و هللا هعصم نمالا للة ءال وه نأ و ةيلع

 لارول لع فوطءملاةظح الع ى هاعا بوأاطاا ىلع هتلالد نيئدت ىلابحب هللاو

 نين ال تدعاضرالاوءاودل | ض رعك اهض ان ةجو مكب رنه ةرفغم ىلا اور ثا ع

 تءاح هسا راك نوع“ نعىورتةي ”آلاظيغلا نيمزاكلا وءارضلاو ءارمملا قف نوقفن نذلا

 لوم ىالوماي

 نكن نيفاعلاو هدعلأ

 تلاَقف اهلرمضي نا نوع“

 3 لغا تالاقف تلعف لاق 1 هلا نيم 56 او لحوزع هلوق

 * رعش * هللا دج وأ ةر>تنا نوع“لاق 0 هللا وهي راطلا تلاقذت وفعلاق

 داراف هيلع ةقرملا تديصق تزرع هق رع

 ةريثكلا همصاعمنع زواحتن + ارذعكيلا قيدصلا رذتعااذا
 ةريغم ن 925 2

 ةريطخ ىفلا دحاو رذعب * ىبر ليش لو_رلا لاق ناب

 ىنعاهيلع فوطعملاو فوطعملاماعضلاب لب ةنجلل ا انكلاد همنا ىئال
 لع لوف هقلطم دادعالا نم داريناالا هن صاخو مع عجل واو 0 قافنالاو وفعلا

 00 نع فرصوا ىنعم ىلع نبواولا لجو :ة ةيرطا ايش لكحل فام

 نم «ىناثلاو 9 ىعطق فراص الب رعاظلا ىلع ةلو# اندنع صوصنلاو
 وبا 4“ ددعلاو رادقملا ف لمتحو نسطاو ءاهبلاىف ه6 نيعلا رولا ىف ريدعأا

 سو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا ل وسرنا دعسن.ا له-نءو# ىذمرلا # توه دواد

 لمعي ىا أ هذفن. نا عيظتسي وهول هاضهانع فكوكسماىإ ك«اضيغ مظك نه لاق

 ةرامالا سفلا رهقدلال ©« قئاللنا سؤر ىلع ةمايقلامون ىلاعتدللا ءاءد## هاضتقمع
 بادآ نم كالذناكاذلو ةءاسالابةازا لاو ماقتنالا ىلع هلثمىف ةلوب#سفنلاو ءوسلاب

 مل هلعف ' ىثف هلله ٍض نينسر سنع ىطصملا

 ىفو ريدت نه:هءاشام راتخف #ءاشر واح ا ىاىف هريذم ىد هي هتكرت ملهك رث ”ىشىفال وهتلمف

 طسوالا ىف اضياهزفو ءاشروملا ىا نم هجوزب ىتح ذاعم ةياور ىلع ىتاربطلا

 داساب * اثدح ىور ىعفاشلا ناف

 نكد مدخ هم نمو نيلسرملاو ءاينالا

 ةمايقلا مون نيعلارا ولحا ن« ىلاءتهللا هج وز هذافنا ىلع رداق وهواض,غ ,ظكنم ريغصلاو

 م ءوةمايقلاءوب نامالا ءادر ىلاعتدللا ءاسك هسا ىلع رداق رهو
 عفدثل كا وه ضيفلا ف اذك ةءايقلا مون كلما جان هز ىلع ىلاعت هللاعضو ادبع

 هلا هنع ىلاعت هللا ىضر سنانع #8 طسوالا ىف ىناربادلا## ططو#  ىلاعت هلا باذع

 قباسلا ثيدحلا ليلديةعاطتسالالاح # هبضغ عفد نم سوهيلع ىلا.تهللا لص لاقلاق

 دع الا! (ئراصقنالا

 نا هنعىلاعت هللاىطر)

 لاعتدبا ىلص هللالوهر

 مظك نم لاق ملسو هيلع

 هناضما نع فكىا (اظيغ
 وهو لاق اي هنكمت عم
 لاذلاب (هذفنبنا عيطتسي
 لع افنمةيلاح ةلج دمع

 هددبع ىلع بضغ نكرظك

 كالا ىراوشلاو

 ةردق هل ن#* كاذ ريغو

 ىف مهديقو هيض ىلع

 هللاهامد رب خلا ةي_ثاحلا

 مون) هلاشرمثت © ىلاعت

 «قيالمللاس و رىلع ةمايقلا

 هريخ ىتح]) هتما رك دن زب و

 راتذف (ءاشروملا ىاىف

 ىورو + ءاشام نه

 نا ناره» نب نوئ*نع
 تزررعف هق رع تءاح هد راج

 داراف هيلع ةقرملا تيصف

 تلاقف اهبرمضي نانو“

 هللال وق لمعتسا ىال وماي
 لاق ظيغلا نيظاكلا و ىلاءت

 ام لعات

 سانلا نع نيفاعلا و هدعب

 00 وفعدق لاق
 نيئسدلا بح هللا ودي راما

 كلاقف تلعفانو

 ىتاربطلا جب رخا +هنع ( ىلاعت هللا ناذع عفدر) ظرغلا ظك اوف ن4 (ثااثااو) ه.لتلا ىف 5 ىلاست هللا ه> واةرح ناف

 مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هلا هنع ىلاعت هللا ىذر نسا نع (طط) هلوش هلزومرألا لظموالاَف

 ماقثنالا لَم رداق ردو ,ىا ها تق# ىلع ىراحا مده )ع هيضغ عفد نوه



 (عبارلاو )هر وع ىلاعت هللا يس هناسا ظفح نمو ثيدما ةعاو هسفن رهقو هظيغ ظك ىلء هل ةافاكم(هباذع هنع ىلاعتهللا عفد )

 هللادبع (نعإل (خ) هلوّدب هلزومرملا ةجام نبا جرخا + هفرشتو 0 رجالا .ظع) ظيغلا رظك اوف نم

 ىا (ارجارظعا ةعرجنمام لس وهيلع ىلاعت هللا لص هللا ل وس رلاقلاقهنا امهنعىلاعتهللا ىذر)باطمللا نب( رعنبا)

 هاقعو ا 1 ا هناي ةفاضالا (ظيغةعرج نم فرش ةيدنع (ىلاعتوللادنع) اماقمىئساو اباوثربكا
 ىثنلا نع هسفن سيل ىلاعت 0 ءلا اهعرجن ةع رجسحا ىهوعاملا عر <: هنطابل هدروهظي 2 عرجدبش «ىلاعت

 ه«هيفشت نم ءاخا ظفحاملابالبلا نم هل هيي[ م ؟ لقطع (ايا ىلاعتدّتلا ظفح)) ظرغلا ءاخكل دنا وقلا ن 0

 ىلاعن(هلهتح رس داسلاو)

 هلعفوا ناسحالا ةداراب

 ةلاحسال السسرم ازاحم

 «عباسلاو ) ةقيقملا ةدارا

 ظيلغلا ماك اوف نم
 دارملا و ىلا« هايا هتبكم)

 قرف ولا نم اهتاف اهنم

 ءانثلا نسحوا ىذرلاوا

 توكلملا ملاو ىف هيلع
 كردتسملا ىف الاب رخا#

 (كح زهلوشب هلزومرملا

 هللا ىذ ر سابع نانع)

 ' لاق لاق هنا امهنع ىلاعت

 ىلاعت هللا لص هللالوسر

 لاصخ ثالث [سودهيلع

 نما تدان لاكش
 هيف نعقجاى ا © هيفنك

 هللا هعذ ىا(ىلاعتهللاءاواإ)
 : دملا ىدعتملا ف حصفالاو

 اهتانوا و ىلاعت هللالاق

 رصاقلا ىفو ةودر ىلا

 ىلاعت هللا لات رمصقلا

 فهكلا ىلا ةيتفلا ىواذا
 هتجحر ىا «(هفنك ىف )

 ضيفلا ىف لاق هسفن رهتو هظاغ ,ظك ىلع هلدافاكم ه# هءاذع هنع ىلاعت هّللاعفد 2

 اذه ةلالد فيعض وهو ماللا دبع هيف ىغيميلا لاقو *

 هل امزاتسموا ظرغلا مظكنيعبضغلا عفد ن وكيناىلع ةينبم بولاملا ىلع ثيدملا

 لاقلاقهنا امهنع ىلاعت هللا ىذ ر رعنءا نعل جام نبا خطه رجالا رظع عب ارلا وي

 نم هي ىلاعت # هللادنع ارجا ,ظعا ةعرجنهام (سوهيلع ىلاعتدللا لص هللال وسر

 هنطايىلا هدرو هظيغ عرج هبش ذيف.لا ىلع ةردقلا عم 6 دبع اهمظك ظيغ ةعرج

 ىرذنما هفع_ض

 هحرد اهعذراو اياوث اهمظعاو دعلا رد هعرج بحا ىهو ءامللأ عرب

 ا تكياو ماقتالا ىلع ةردقلا دنعالا مظعلا اذه لصحالو ىذنلا نع كينفل 0

 نكلا نم # هايا ىلاعت هللا ظفح سمامللاو ىلاعت هللادجو ءاغتا © ىلاعتهللا هبضغ

 عباسلاو هلدتجار سدا اووي هل تاذعلا نه و اندلاىق ىولبلاو ىزاخاو

 هللاىضرسابعنبا نع كاملا ه# كح هِي رخام ةثالثلا هذهىلباد ه#هابا هتبحم

 ه6 هيف نك نم لاصخ هي ثالث و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر لاق لاق هنا | مهنع

 بناملا ىنعم نيدعفب هي هفنكىف ىلاعثدللا ف هن كسا ءارآ ف ىلاعتءداكاب ندجو ىإ

 ىف هلخداوهتجارب هيلع ريسو # ةرخآآلاو اءندلا ىف هظفحو هتاجىف هلخداىا

 هناسلب  ركش قف ةمعت هل «ىطعا اذانمؤه الواو هلابحا ةلجج نء هلعج هي هتبحم
 هلقلخام ىلاهيلع هب ىلاعتهللا عئاام عيجج دبعلا فرص ركشلان آل .ه اك رايؤا .ةبلشب وأ

 افعىا « رفغ هلاءاساو هلظنم  ىلعوا هبضغ ىضنقع لءتلا ىلع ه«ردقاذاوو»

 نع ةيانك فعضلاو روتفلا نم «ٌرف بضغ اذاو ه كلظ نع فعاو ثيدح فاك

 ىف اكن امبالاب فوللا“ىلم هدئاوف نفالاو فنصملا ءارقتسا ىلع عبسلا هذه ةلازالا

 نءهلللا ىلاسحا هع رج نمام امهنع ىلاعت هللا ىذر سابع نانع »* ريغصلا عماطجا

 نمالاببلقلا ئالمواناعاهفوج هللاءالمالا هللدبع اييطت ادع اهمظكي ظيغ ةع ا

 اناا وانما هبلق هللا ءالم ءذاقنا ىلع ردعب وه واظ غ رظكن ءاضي ا ريغصلا عمال ثي دح ىف [ك

 «(زسو) هقح ىف روصتال هتقيقخل اذه نعةياتكنكيلناو هتاج و ىلاعت هللا ظذح ىف هن وك نع ةيانك اذهوهتاجو

 هانجام( هيلع ريس ول مركتو فيرشت ةفاضاهلا ةفاضالا وخلا ةيشاطلاىفاك ايّرك اةميللا ىف لمعتسا فنكلاو ىلاعت

 : ىا( هتبح ىف هلخداورت ه٠ركو دنع هبذخاؤيملو هبوثذ هيلع ريس ىنعي ريم ةلصءابلا ( هتج رب امدلاىفهبويعوهبونذ نم

 ىرح نموه انروص وا ىلاعت هللا وهوايةية> ناك ءاوس طعم لك ع بأ لعافلا ريغل ءانيلاب (ىطعا اذا نم زاهدحا اهبايرا

 ذيفن ىلع «ردقاذا وإ)هنم ةلداولا ةمءنلا ىا( ركش )دبعلا نم ةقدصلا نءةمنو اهلا عت نم ةمعذ ىلدع اذا ىعيهاطعلا هدب ىلع

 هتافآ نم هلعام هيضغ نكسىا رد مءدزو ىلع (بضغاذإ زاهتلا( وه لءىناحلا( رفغ) هاضتقم لمعلا و بضغلا
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 لاق 3* ةيلجلالاو هيروع هللا هدَصَع 2 نم اًضيا هفاك ةروعلا ليسو

 رفغ نه مكلجاو ملسو هيلع ىلاعت هللا بص ىبنلا نع ءايحالا

 مظك ند م الس !او ةالصلا هم اع هنء اضا ءامحالا ىف 5 ىخدرلاب بأقلا

 *المو 4 ةردقلادعب

 ءاشوا واظيغ

 0 ءايحالا 0 ىلاعت هللا ودنو #3” ىكر ةمايقلاو ون هيلق هللا الم 5 اك هير نا

 دب ريام ل عفن مل هللا فاحت نودو هضاغ كفل ملمالا ىلا نه هنع ىلاعت هللا ىذر رع

 وفعلا هنايسأ نم 1 تضع مدع ىا بط تثارملا ىلعا نا عا انه ىلا لاق

 دعي لد لاطاىف بضغاا ىذنق# لمعلا مدع ىأ وفعلا نودي ملظكلا ّ مظكلا 2

 مظل مظك ن نمل ضفا 2 ءايحالا ىف لاق* ىهتنا فيرسثلا عرمشلا قفوىلع ةعاس

 قو*+ 3 الا ىناج و ىوقت !اب 06 و 0 ىلا زو معلا ىنن :غا مهللا ثيدح ىف

 هللال وس راب ىهامو اوااقهللادنع قفرلاا وغتا هنع ىلاعت هللا ىذر ةريرهىنإ ثيدح

 هللا ىذ رىلع نعو* كيلع لهج ن٠ىلع رحنو كعنم نم ىئطعتو كعطق نم لصتلاق

 شضرالا ىلع ن ود عءاظع نعومتاقلا مكاصلا ةجرد مابك ر ديل لا لجرلان اهنعىلاعذ

 اذاىا امارك اوم دهاج نوورحا ىهتنم ىا الهكو بربح ىبانبا نعو اك كي

 نم ىشب دتعي الف هيف نهنم ةدحاو نكت لن م ثالث .س ابع ناثيدحىفو اودع مص | وذوا

 < ىوقن هلع

 لضفل الها نا دانمىدان ةمايقلاءود قئالملا ىلاعت هللا عجم اذا سو دلع لاش ال

 انلام مهللوشنو ةكتالملا مهاقلتف ةنللا ىلا اءعارس نوقلط:فنوريسي نسمات موقيف

 اذاانك نولوةيف مكلضف ناكام نولوقيف لضفلا لها ن< نولوقيف امارس م17

 ةنلا اولخدا مها 0 يح اذا وانو فغانيلا "ىيسا اذار 3 ال
 ناهنح نع مململا ض وعام ل نا ىلاعت هللا ىذر ىلع لاقو 37* نيلماعلا رجا عنف

 هنيو كني ىذلا اذاف ىلاعن هلو5وىف سنالاقو لها اىلع هناوعا مهاكس انلا

 ايذاك ت:.؟نا هللوةيف هو>ا هقثنىذلا وهنلاق مظع هلوق ىلا يح ىلو هلاك ةوادع

 ةجاح نم ثاللهلاق سابعنبالجر بسو ىلهللا رفغ اقداص تنكناو كالهللا رفغ

 ىلاعت هللا ىذ رىلع نب نسما ناىلع نعو* ىحساو هو لحرلا 0 اهيضقتف

 انين ىلعو هيلع ميسا سمو م,هرد فلاب هلرماو هصيقهيلا رف لجرهبس هلا مهنع

 و سا بإذ ” سح اي ودللاى لكع انا د كب 1 ل هيفسلا هء فكي >< هللا كاع نعوهر

 ا

 تناوارش نولوب مهناهلليقفاريخ مها لاقف ارثدل اولاقف دوءلا نم موقن مالسلا

 00 رورسلا ءايشا ةثالث اطاىفو هدنعام قفد دحاولك لاقف اريخ لوقت

 ظرغاا مظكل عبسلا # كاوفلا هذه 9 ىلاعتهللادنع باوثلاو سانلادنع ةدمحلاو

 2 م 3 2 ماظاكلا عم مىا 0 هعم ؤعاذا اماو ِظ وفعل اكل 0 اظكلاد ريل 00

 ا هرك ذاع رهظي اس سل هقالطا نا قال ديا *ظُ ظعاو 0 داوذ

 سماخلاو عبارلا ىف 6 لاى

 لصننا لئاضفلا

 لضفان !ثيدح نم .قبسدق امو لمأتف
 هريغو كيلا ا لا نسدتو كيظ نم وفءثو كمطق نم

 كسلا وا سلا دواسات قطان سن

 ملا بنا رااىلعانا لعا *

 نم ”ىثب تضنلا مدع ى بأ

 مظكلا عم وفعلا مث هنايسأ

 ىا وفعلا نود مظكلا مث

 بضعلا ىضتم لمعلا مدع

 ةعاشن ثيل لب لاطلاق

 قا فيرثلا قفو ىلع

 هداز هحاوخل ةيشاملا

 عبسلا 6 كئاوفلا هذه

 درا ) اهركذ قباسلا

 6هعمافعاذااماو ظكلا
 هباوث («ف]) .ظاكلا عمىا

 (مظعاو)!ددع(نكا)

 افرشوا رجا



 زجاعلان مىلوا وفعلاب ىنتغاف نيملاعلا نع ىنغىلاعت هللاوزجاع قوام لكنال (كجايتحاو كري عتوفعاذا كناف)
 ءافلا دعبنه رك ذامىلعىا (هيلعلدبو هلاغو هتردقعءإ) كنع «وفعيناىلواإل ىنغلارداقلا 6 ىلاعتهللاف ) لاقاك

 لمعلا سنج نه ءازخلاف (ركل هي مذ ؛ زيف هللا رفغبنا نوبحنالا اوحفصتا ووفعباو )رونلاةروسىف (ىلاهعتهلوق)
 رعاك و سلا لك اخر

 ىني لب قبساكرداقلاوفع لباشام زدتلا اذه سيل « كزععم توفع اذاكناف

 ةيندبلااماو ةيلاملا قوقللا وفعىف رهظيامت اذه © كجايتحاو #8 قرقملا رثؤملامدع

 هي ءانغو هن ر دق عملي كنع © وفعي نا ىل و اىلاعت هللافوإ# عاستاو لم الا الف ةيض رعلاو

 ىفةيرثك الا لب رظكلاو وقعلا ةلداقيبطتب ةبععالاو ةيرثك الاءذه رهظنال هلا خال

 ىارلابال لقلاب وهاما ىعرمشلا تاظااذه لثمقدةعملاو عوجرلاب رهظياك ,ظكلا بناج 3 '

 ال111 01 ن1 لع ىكملاك لقعلاب ىلقتلاتلطللا تانئاةدسافلا ةلدالا نءناقلقتلاو || + ) بضغلل ( ىلمتا
0 . ١ 

 ةلداىف لم ًاتيلفاضيا ظيغلا ,ظكىف ليلدلا اذه ءارجا نكمي هنا ىلع بئاغاا ىلع دهاشلا رهو نرسل نال
 كود ءانشاا ةفرا 1

 بحال قا هللاو ىلب هنع

 ثيدعلا ىف وىل هللا رفث!نا

 ناد نيدن اك عوفرملا

 ج العلا ىف ثااثلا ماقملا)

 افلا ناك ناو فنصملا بولطم ةقيقح رهظت ىتح لمأتلاقح ةلالدو اتومئوفعلا | ا
 اوفعيلو ىلاعت هلوقإ رظعلا هةرثكلا ىلعىا 6 هيلع ديوإط مهناف فنصلا ضرسغا | 5 0 2 ىضوتل
 امهنم لكل ناك لهنا ىلوالا لغل مهنافىرتاك اذه مكلهللا رفغينا نوبنالا اوسفصيلو || 2 وهرلا دوادوباجج 7

 اب تكي نا اضيا ىلوالاف امه: لك نه لضفا اههعومجت نا كثالف ةلقتسم لئاضف د نع ا هل.
 ليلدلا و رظكلا ىلا ةبسنلاب رظكلا عموفعلا وه بولطماذا توفعاذا كنافهلوق لبق 00
 ءانشأ ةعبرا وهو ناحيملا دعب 9 بضغال * ىلهعلا جالعلا ف ثلاثلا ماقلاإ# 1 ناف هتيساب هنيعت هلغ

 لوسرنالاقهنا 2 هنعىلاعتهللا ىذ ر## ةيطء نع 9« دوادونا # دف 6 'ىضوتلا ل والا

 ناط.شلانا وو هتسوس و نم # ناطيشلا نم تضغا|نالاق سو هيلع ىلاعتهّللا ىل ه هللا

 ءانقلخ ناملاولاقو رانن٠ جرامزم ناملاقلخو ىلاعتهللالاقاك * رانلا نمقاخ ىدعسلا ىف وفعلا ورعنب
 نييماشلا ىف لعل ىبلاعص

 ةباكعلا نو ةيطغي ىععملا

 ةيطغ اذهو ةرشعلاوحن

 ةح رام حج رام جور بهونعو ناكلا نم قاح ناطيشلاو موعتلا ران نم 0

 ركتاذكو لمرلاددع اورثكتف سيلبا ,هنمونإلا لئابق عرفت هنف نملا امن" دلوتف دوادوبا هيلع تكسدقو
 هدالوا عم سيلباو ءاو-هلا ىف ناملا نكساف راطقالا تالتماناىلا سيلبا دالوا |[ د 0 دل اف ا © امألا تل > رخادق و للاص ثيدحلاف
 ناسالاوزعلاو لقعل ااهقزرا ةروص كنم قااخىلاب املا هللا ج واف ىل اهتهللا ىلا ضرالا 1 و 0 ل هنا 1 1 .٠ 3 1 كا 0 20 تكشف دابعلانم اهفامو اهتءفرب ءامسلا ترذفأو ةدابعلاب مهرماو ايندلا املا ىف | بهاولاف ا

 ىل_عناملا لزناف ةضفلاك ضاس ذئيح ىهف ضرالا ترقتساف نارقلا انلالّرئاو نالاق مسوديلع هللا ىلص

 آ000011 ءادلاب اوذحلا © اليوط ارهداودسف اولزف ةدابشلا طرمشبا:بلطل ض الا, ||. نم 2 قلخ ( .بضغلا
 نا نم ىبن ةئامتامث هللا ثعبفالسر مهبلا ثءاباناف ىتكسا نااهيلا هللاج واف ضرالا كرماوه ىا «ناطيشلا
 ١ وب رهف نايا عم اولتاقتف نا عمهلزنا و سيلب ا ىلاعتهتلا هاف لكلا اواتةقهنس ةئامتامتىف ىوقيل هيلع ل هل
 ةعباسلا ءام-أا ىلا هللا هعف رنا ىلا هللا دبع و ضرالا ىف سياب ا نكسمث ضرالا نم ةعقملا 5 ناوإ ىذالا
 ذم ىا 4 ًافطتامتا و» ىلاعت هيذايعلا ىلتااع هبع ود ربك نو لجا ع ةيطعو زغءاذناكو 1 قلخو 000

 مكدحا بضغاذاف 8 بط ردرابءاملاو سباب راحراسنلا عبط نالاهدض هنال# ءاملابرانلا هي مهو نا كاهنذ نانلا
 ء 5 ىلاعت هللا لاق نءذلا
 لضفا لسغلاف ائض وتم ناك ناو ةالصا هءوضو ادك وم ايدن لق د اضوتءلف م ىف 0 تح
 ااا_2272272772227722سسس7777779؟١(س7طط7ط_ 77 _ _ ! ! ! !احاححجحجحطصصلا نو حج رام نم ناملا اخ

 6لاق) .اناطيش لعجن ىدعف ةكئالملادبعا :ناطيشااناكو: موعكا ران ن٠ ىلق ن٠ انقلش ناجلا و ىلاعت هللالاقو ران
 ًاضو:هناكناو ةواصأ هءءوضو ادن( أض ويافكدحا بضغاذاف )باغالا ,عالا ىف (ءاملاب رانلا ىنطت اماوزب ةيصقأا ىفاك



 عاج طضالاو سولااب ه ماما حجب اصااح رش ىفرك ذو ادعاقن اكن أ (عابطضالاو) امئاةناكنا(سواجلاىناثلاو) |

 داراهلعل لوقا مئاقلا نم دعاقلاو دعاقلا نم شطبلا وةكرحلا نمدعبا مجطضلا ناف هيلع مدن ام هبضع لاح ىف هنم لص الثا
 ثيداحالا ةذه نو هفمداز هجاوخ ىشتحا لاقرب قفوملا هللاو عفرتلاو ريكلانمأ اكس بضغلا نال ضفمللاو عضا وتلاهب

 ىهتنا ىلاعت هللا نذاب بضغلا مقد قاعفن صوصخملا 2 دلاو ةداعتسالاو و ٠ ةئيهااريغتو ئذوتللناةغيرششلا

 ناطيشلا نمبضغلانافناط.شلا نم ذءةسيلفك دحابضغاذا لوةينادارا ىيطلالاق *
 نوكيلجرأملا اذه مالكلا جرخاف هنيكستىلا دشرامث هأشنهو بضغلا ةلاحروصف

 ةقيقلاىلع هتارجا نم عنءال ربوصتلا اذهو عدراو رجزا عنا وللو عفنا و عججا

 ىعفاشلا ا:مامالوق هيفاننالو بضغاانم ديدش ريذحت اذهو ةبانكلا بابنمهنال

 وهف ضر إف ىضّرسا نمو راج وهف بضغيإف بضغتسا نم هيلع ىلاعت هللادج-ر

 طرفنف ماقتالابلطل همدنايلغ اهانعمو بلقلااهلحم بضغلا ةوقنال رابج ناطيش

 امذمذ ىعرمشلا اهدح زواج ىتح طرفاوا فعضوا ةيلكلاب لقعلامدعنا ىتحاهف

 مادعنا همازاتس'لوالامذ بيسوىناثلا ثيداحاو لوالا ىفاشلا مالكل حمو اديدش

 « عابطضالا ولج اق ناكنا# سولالا ىنكاوههنمفنؤياهةفنالاو ةيحلاوةريغلا

 ال لاقل لاق ههنا هنع ىلاعت هللا ىض ر ىرافغلا رذىبانع هدوادوبا#«دوؤلادعاقنا

 نافهاب دنا سلجلف مئاقوهو كدحا بضغ اذا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ةلالود

 هينج ىلع مط ضيلف وقم رتسا ناف ه«الاوإ تمعنو اهيفوا لاذذ «# بضغلا هنغبهذ

 ةئيه ندع. نا دصقلا و امه ود عج مطضلاو هنود ّكاقلاو ماقتنالل بهآتم متاقلانال

 ىلع عابطضالا ىبيطلا لجو ةردابملا ةدامل اهمح نكماام شطنال ةردابملاو بوثولا
 اذهل 0 هرهاظ نع فرص ربكلاهؤ:ثخ« بضغاانال ضفللاو عضاوتلا

 رافكلال:وة بضغلابف قالا ىف سفنلاةوقو نيدلا نهوهفالاو هلل بضغلا نكيوملاذا

 هي مخ وه # ةذاعتسالا ثلا
 دنعنالجر ف اباستىا# بتسالاقهنا# هنعىلاعت هللا ىطر#« د رد نب نامي نعو»

 يابضغم هبحاص اههدحا بساؤبف هدنع نو سو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللا ل وسر

 هللاىبص هللالوسرلاق# ةلخادتموا ةفدازنملاح# ههجو رج ادت لوعفملا ةفيصب

 ىذلا هنعبهذل اهلاقوا 8 ىتآآلا ذومتلا ةلك دارا « هلك لعالفا عسوهيلع ىلاعت
 بهذ مجرلاناطيشلانم هللابذوءالاقوا 9 هلوقب جيلكلا كل: نبب و بضغلا نم # دعب
 نكسيةذاعتسالابهلاو ناطيشلات اما زننم هللا ريغل بضغلان ا ةلالدد فو # دحام هنع

 ىتأي ال هحراشلاف ه.ضغ نكس هللابذوعالاقفلجرلا بضغاذا ريغصلا مماملا ىف و*

 :لا وف بواقلا نم هللاءادعا نعدج-رلا تبهذ ودود تعقاو

 نهؤملاحذاس ىوقا نم ةذاعتش كا هتدعوسوو هلا وغا نم ىأ ناطيشلا نه بضغلانا

 ىلاعت هللا ىلا ءاحالوهو ةذاعتسالا نعم لكاناذا 5-52 سلبا نيعالا ديك عفد ىلع

 دوادوبا جرخاو +«همالك

 69 هلوش هلزومهرملا

 ىرافغلا رذ ىبا : نَعَر

 مهنا هنعىلا اعد هللا ىذر

 هللال وسر انل لاق 03 لاق

 ا هيلع ىلاعت هللا لص

 ناف) ابدن (سلجلف مئاق
 هولك )» 2 بهذ

 ايوا كاذن عبضتلا)
 ناف ىا «الاو) تممنو

 ع ع
 هبنج ىلع ( مط يلفإ)
 ماقت الليهأتم متاقلا نال

 عجطضلا وهن ود دعاقلاو

 01 (ثااثلاو )ب امكن ود

 بضغا .ىل_#تلا جالع
 نصحملا ىا (ةذاعتشالا])

 ناطيشلا نم ىلاعت هللا

 ىراخضلا جرخا *مب >حرلا

 كيلا راق تا :

 ل 2 6 خر هلو

 مضب (درص ن ناولس

 هلا هنعىلاعت هللا ىذر)

 ل
 هللالوسر دنعن الجر

 هم هيلع ىلاعت هللا ىبص

 ىبادكك هن اثنا

 ةفاك ام( اهيبقد دنع نو 3 د طال 2 ل ب 1 1

 ةفدارتم لاح( ههج و رج ادق )لعافل |نم لاح لوءفملاةغم صب ( ا يغم هب ,حاص س4 ةشرلا مهدحات سا ةفاضالا نع نيبل
 راكنال تادكٌوااددع (1عالىنا 0 وده لع هللا ىلص هللا ل وسر لاق) وغافرطظاغلاو ةلاخادت هناوكيفاي غم ريعك ن مواده

 ةفص بصنلا ل<# ىف ةيط ثلا ةلهجا ( د ىذا هنع بهذلاهلاق وأ )ةدب ةملا ةل+ا هيدا رملا(ةلك )دنع ىت أي ساك كالذب بطاخحلا
 افيفكولباو> نم ماللا ف ذح ( دحام دنع بهذ ميجرلا ناطيشلا ن «كللايذ وعالاق وا)هلوق خلا اهلاقواهلوقن 4 لدي ودلك



 (ىند :( هلو هلزوهر ا و لا ءامد) بضغا قمعلا العلا« (عبارااو)

 / ريغصت 7 (شبوءايلاق مز هكلدىا ير غل ةئلاث حث و و هلوارمك (لصفملاف رطب ذخاف) رور#لا نمةيلاح ةلج ضع اناوأ دو هيلع ىل عتدللا لص يبنلا انيلع لخد تلاق اهنا اهنعىلاهتهللا ىضر ةشياعنعةددشملانونلاو ةلمحلاب

 مال امها ةليهملا نيعلا و فاقلاب ( ىعلقلا ج العلا ىف عبارلا ماقملا) هساوسو نءىا مجرلا «ناط.ثلانم) ىتجحراو ىظفحا ىا (قرجاورل بضغلا اذه هنم ىثانلا (ىلق ظبغ بهذاو ىاذ ىلرفغا مهلا ىلوقزل مخرت ةشيام
 |صرحلا) ببسلاىا «وهوبيسلاةلازاب) ه4 س1 - نوكي جالعلا اذهىا (وهو) هلصاع نم ءادلا علقيىذلا ا

 (بهتأا و ربكتلا وءاملا ىلع

 نضر اهل عاف هن امو لع
 مظع |ىلاعت هللانا راض<#او هءاوثو هيظك ىف دروامف ركفتل اهلعذو هنماصتعالاو

 ةليسو ةملكلا هذه ةفرعلا لها لاق ةلاحمال هبضغ نكس هيلع بضغنم ىلع هتردق
 ءاعدعبارلاو 2 نيماعلاب رمال لاثتما و نيب كلل مو نيفاحلا ءاصتعا ونس رقما

 1 انعت هللا 3 بلان 5 2 . :

 0 منع لانعت هللا ىضر ةشئام نع ف ىتسلانبا * ىف د اا عقونىا( مهوب ”ىقىنداب
 * ىضغ اناو لسلاو ةالصلا هيلع ىلا ان.اع لخد تألاق اهثا 2 اهموبا َنَءَو ناو(هيفاصقنإل هولا ىف

 6 هكرفف قذا نم 9 هئلاث مح و هلوارسكي *© لصفملا ف رطبذخاف و ىثطعنز و ىلع (اج) مالا سنك

 ىلرفغأ مهلا ىلوق 9 فطعتال مخ رت ريغصت ةشئاع ريغصت ©« شيوعايلاقمت 96 هكلدىا |! ( هتضقبالال قلنا

 جالعلا ىف عبارلا ماقما ناطيشلا نم 98 ىنصلخ © ىنرجاوىلق ظيغ تهذاوىنذ مدع ( داع ريغ ) يشل

 دحا بحاصو نععلاو ريكلاو هاا ىلع صرااوهو بيسلا ةلازابوهو ىعاقلا ياه العو) ب صقنلا

 سفن ىف نكي مل ناو 7 هيفا رحل 0 ”ىبش ىت داب بضغي 2 ءاودالا » ةثالثلا هذه ضامالاهذه جالعىا

 هيف صقنلا مدعو 0 مدا بضصخغاو 4 د6 هريغ هب بضغي الا هل مالا (جازااوق.سام)ةثالثلا

 فوطعم عفرلاب « حازااوقبس # ةثالثلاض ام الاهذهجالعىا  اهجالعو ه8 || ىا صرالا ىلع فطع

 © ريبعتلاو ف ةيرخ“لاىاهك وزهلاوؤق د ادض «لزهلاوإ# صرخلاو بحملا ىلع || بضغلا بابسا ند ببسأا

 ةفلالاىا «ةداضملاو 0 ةلداحلاو ةعص لا ىا 7 ةارا ماو ِ 6 1 لاو تيب .ءدَلا عا هد هلوقىلا حازملا

 .ةيمتلاوديغاوهيلع بذكلاكلوقلاب ف دملا نع جورملاىا « رظلاو ف ةدااعناو ||" دا دض © لزهلاو )

 © هتحمنمو »و اناودعوالك  لاملاذخاو برضلاك لعفلاب 7 مااا هي واتشلاو ءازوتسالا ىا(وزهلاو)

 : 1 0 7 اهنم تانتحالا كك. اعف سان لا ثكأل بضغاأ ثزوت ءان ال 2 امدجو هبراعلا قالا وه(رييعتلاو )

 1 هيكله طن ق احابمناو اهضعبو بصل بيساهتا عم اهسش قم مومذمقاخاهزك ا ى !ةداضلاو تا رام و2

]: : 
 1 ىا 7 ذئنيح سايالف هل ا نكي ااا 2 هرام ةعاب اموءذم نوكيف لم ءلادؤم عر اوزلامإ سما ىف ةل داجما

 1 كا م 1
 / ىلاعت هللا ىلص ل عع ٠ ناك اك حاز الم 4 اللف اهنم لحام 9 املاو لولا نح 2 ََن 0 4

 11 3ك
0 

 كنمتردص اذااهف اذهاقحالالوش.الو خر و هباعصأ عم هحز ل 1و نم ملسو هي ءاع 1 00 اك لو 9
 قالد 0-2 انخالا 5

 ا

 : عوو وأ (ةييغلا وز عقا ولا || قبسال وتعلو ملا كيلض كيف كريغنمو رومالاهذه#تردص اذااماويك ريغل ! هنع رابخالا و
 ا 0( (هقح عنمو) اناودع هلع 2 لاملاذخاو ب رمضا اك ىل«ةلاب ف 4. اعواذلا «وامتشلاو 1 او, 7 15 اع 5

 . اوهو لقالا فالح » سان عدرا بضغاا ثروت) لك ىا »2 ايشالاهذهورز) ىعرش هجوب هيلع هلوذلا

 هذه دحا تحاصو)

 بضغ زءاودالا(ةثالثلا

 3 هن ناك ي (اللق اهنم) رئالا مالاب نا 6ىللحامب ذئئيحسأب الف) ميضاال ضف (دلح و كا هيل كنم زدصيال

 / نك دام رود_ص ىف اذه اق>الا لودهبالو 2م هناككا 2 د نامل ليلق نم مل إو هلع قلاعت هللا ىلص

 ' [ضبلطيف ا ةذراولاتابتآلا نم مدقتا (وفعلاو ملحا كيلعف كيف كريغنمإل روءالا هذه «تردصاذا اماوإل كريغل



 )» ظكلاو)ز واحلا نم هركتام ىلع سفنلا سيح ىا (ربصلا كيلعف ) فال كعبطن وكل ملا و وفعلا ىلع (ردقتلناف)

 ساجتال وبهنالخ) مل !او ربصلاىلعىا «ردقتاناو) ةمالظلا ردّ (راصتنالاوإ) هيلع ةردقلاعم ماقتنالا كر

 كالذ نم (رفف) ةاكىإ (ةتغب) ةردقلام دع عم ةرودا ذل عقاوملا ف ((تعقوناوزل اهعباون نم متل (اهناظم ىف

 هللا ثنا ؛ئىدسإ) ةءدقالا (ءايشالاهذه لاوحاو) ايوق ارارفىنعي (دسالا نم كرارفإ كلذ هيف عقاو عملا

 هابا مهتيم-) ثعاوبلاب قلعه فراثلا (لاهملا دنعإ روهتلاو (بضغلا ثعاو دشانموإ ناسالاتافآىف ( ىلاعت

 0 ةنجعاو ةريغو ةمهربكو) ةحوتفملا ءارلاو 0 نوعلا محفب (ةريغو سفن ةزعو ةيلوجرو ةعامجم#

 روكذملا «ثالذ دك اتدقو) ها هادم مح نع الفاغت هناع نسل هت م1107 يس ( هن نصت و هيلا سفلا لع كك

 ناتسكمالا وأ ليلا ند ش
 تضغلا ةدشش ةياكحإ

 00 ا

 0 1 ١ 1 ه6 تعقو ناف هه ءا.شالا هذه هيف نظيناكم ىا# اهناظم ف سلكتالو بهذن الفي ظيغلاو نم وب يول... )| مخلل اكل« يلع راقت لنا يوما رادع هلا درس كل
 5 كود 0 ناب د00 ل1 نر كرار نيمئىام كرا زوما درت ةأسف «ةتفب ل اهيف ثنا
 هبشتلاىلا) اهب 0 نا 'ىح وه م رشأا ىف اهءاكحا واه ريسفتىف##ءايشالاهذهلا وحاووو هنمدشااهر رض
 لمع 0 :دلا ىف (رباكالاب يدك و دس تقل «لاع فلاح

 5-0 0 1 ١ نسال ىتح# الهجو ةوابغةدومحلاباقلالاب هبيقلتىا «ةيجوةريغو ةمهربكو 4 1 ناو ىهلهمت 3 00 00 0 داو "و لصقل هك ءابأ روتين ثعاوبلا ف رظ
 لا هاا ا لا نازلة ةينان هايصص كانو ال ا
 هورس سياستاا ١ نب بضغلا جف” راك 0 يسكلالا اسمو اهوحتو ةعاهشا هي حدملا مرسل راكع 1 يطا 7 0 0 9و سفنلا ليمئا 0 اتدقو##
 0 0 بضغااةدشب حدملاو ةروكذملا رومالاب يلا نمروك ذملا ف اذهوو# هبيدب باقلا
 0 عئاوا اهضغ عرس 1 راانا ىربالا لع 0 - ضرم وه لد 0_0

 : نمالاوم هثعاون دشا نمىا «هنمووإل هرع رخآ ىلا شف نيس. ىلا نثالث غلس نم تاستتو بلك سمو | يان نكتاو هاوت فتلة نيكل نس تيتو اال
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 ع هو 6 ل تير (لقع < َّل | ع 35 .٠ 08 .٠ ك7 4 ٠
 7 تالو ان>او نه م فق فو ءملا «ر اع ينلا وف رعملاب

 لدبام ( ىرتالا) معلما || ا 0
 ةفاضالا دعو فنعلاو ودعا ناك ذأ اض ىهدح اهل زنتوا اء 2 هو هو ارح

 0 1 .٠ 0 ص ميطتسا + 2 را 1

 الا هاخا ظعونمىيعفاشلا لاقاذلو موقلا رباك ابرسسن# الا ىفؤفاص وصخ وعراشلاىلا
 2 لسه -

 3 5 دنع نو هنا بطاخلا ناظيف و هناشو هك دق لوو اره> هظعو نمو هناز و هعح) طقذا رس

 هجانمداسفا( ميتا نم / ب د

 ركملانعىهنااو ف ورعملاب_ممالاب## هندي رب ف مالا ىا# هناو عراشلا لف دنع نم كال ماكتتملا
 هيجرخجا ىلا ضرلاب ]ا ا ا تا تل ا لا لا 0

 تاصقان نم تيأرام مالسلا هيلع هلوق ةداهشب هلقع نع اهلقع ناصقنل ( لجرلا نم ةأرالاو ) لادتعالا نع

 مدعو هاوق ا ه) هفعضا (ع ثلاوإ) ىراذأا هاور. نكن» مزاملا لجرلا بال بهذا نيدو لَقْغ

 لالا) بضغلا عاود بشا نم ىا (هنهو)ل نيثالثاا اوزواحام لاحرلا نه لهاوأ كلا ناف لا هاضوامل اهلوصو

 لاك امك نكيمل اذا ىهنملاو 0 ناف ٠ ركتملانع ىهنلاو) بودنموا بجاو ند 0 قي ( فورعلاب

 هتاذل كلذ دنسا ناب (عراشلاىلا ةفاضالا مدعو فنعلاو ةدحلاب ناك اذا اس وصخ كلذ لعفنف نابضغي لقع

 دقن ارس هاخلا ظعو نم هللادج-ر ىعفاشلا مامالا لاق اذلو موقلا راكاىإ ( 'اللاف ) اصوصخ (و) هسفنو

 هيديرب هناوعراشلا) دنع نم 00 اكناا (اذهز دنع نم ايتالل 21ناخرذ) هلاثو ههذفدقن ارهجطظع ونمو نوصت



 نءطلاو زللا

 هعم 1 0  ذئح

 دض © قفرلاو نيالاب )
 ىس ول ىلاعتدللا لاق فنعلا
 مال_ىلا اههيلع نورهو
 نوعرفل ا4#4و الل

 هلل ابل الوق هلالوقف

 لاقو ىثوا ركذتإ

 ىلاعت هللاةج ر ىعفاشلا

 ةسايرلاو قفراب لصحم
 ةسايسلا و فيتسلاب لصخالام
 دايقنال © ةفاضالاو )

 عراشلا ىلا ]كالذل نينمؤملا

 ناب «نكما نا رسسلا فو
 ق 1م لعف ىلع منع

 ردشانا !ذاراماو لدشسلا
 :لا نكم الف لعفلاب

 قدرلا عم ارهج لدا ع

 يلعتلا دصقلا نال نءالاو

 دحال نيكل قاحلاال

 فطع ( عدارسشلا لعنو)

 اع اهب جريل ملكتلا ىلع

 يملا عم بضغذااماو)

 نه ىهنلاو ما كالذ ناب

0 

 بطوخ اذاو عراشلا

 ىريال نا (عايرلا نفرلا رمس
 راغصتسالاو لهاا نيعب

 نع(بحتلاوا ريكلاوا)
 نهىا(هنمو قل الوبق
 نظلا ) روك ذملا دشالا

 قباطملا ريغ ىا ( ءاطملاا
 دأ سم مهف مدعور عقاوال

 ىلءفرإ دم الك نم ( ملكتملا

 «ريسفتلاو نيدتلا ماكذملا

 هياعريصلاو (ىذالا لاعحاوزب لاقملا ديةعتو (4.الكىف لاجالا نع زاّرحالاو) دك

 علاقلا «هجالعو هلهط بضخ 3 6 / هَقْقَأ ولاارونل ةفلاولا نط نم هحا رحاب 032 مصنأإ

 هفرعي ىملاعلا ذا ةيعرشلا ماكحالاب ه هله بضغيف حصنلاال نعطلاو رالا ©

 بضغالف هقحىف هايتشا الف 2 هنا فرعيو عرا_ثلا ىلإ هفضي مل ناو

 ةدمملاوهو 6 قفرلاو نيالاب ملكتلا 8 ثعابلاو ببسلااذه جالع هيهجالعو وي

 ة:هفظعاو نومأملا ظعولق ةيدملاىف نم «ىلاعت هللا ثعيدَقف قفر | 00 لاقف ف

 باصن ىفو + هب لا انيلال وقهلال وةف لاذ قفرلاب صاف نهرش وه نمىلا كنمريخ وه

 ًاضوت اًكشايأ رف ءارككلا ىلا احرخ امهنع هللاىضر انيدحو انسح نا باستحالا

 هلءاءوضولا لعتالكنا هإلوقن فيكف عش هنا امهسفنا عم الاقف ءوضولا نسحالو

 نسحااننا انيلا رظنا ا الاقو هنم اوندذ ءوضولاءالعيف هيلا اعنا اقفااف بضغي

 001 دولا ناسح ابكنا لاق امهيلا رظنوهو هدي اًتضوتق ءوضولابالع
 هىعأب مهب قفريو عفشيف هلثمناكن او سعلا نمانس ربك الل | ام ع حاب
 جالصلا انين ىلع و هيلع ليالينا يها ربان ىكحهمأي مث هيلا نسح و هفيضي رغصاناو

 ىلنالاق ميهارباي ان صاتام هلاولاق. ماعطلا اولكاالف ىسوحم ىتئام فاضا مالسلاو

 مهن اهف اورواشتف ةدحاو ةسصعىبرل اودحم“ا لاقف كتجاحام اولاقف ةجاح مكللا

 انعهجرمث ةدحاو ةره هرل اند“ ولف اريثك افورعم عنطصا لجرلا اذهنا اولاقو

 يان ضرالا ىلع مهسؤر اوعضو الف عي اودجتف ةدصسلا رت ا سخ تال انعهلالا

 اناو اذه ق وف ىلةقاطالو اذه ىلع مهتاج ىتح ىدهج تدهجىنا بر لاقف هير

 ةفاضالا وف اعيج اوم !-اف هسؤر اوعفرفمالسالاب ,هرودص حرشا مهلا كدب قيفوتلا

 رسشاب اذااماو لبةتسملا ىف ركنم لعف ىلع عزعناب هك نكم انا رسلاىفو عراش /| ىلا

 باصنلاىفلاق نيللاوقفرلاب ارهج راكتلا نمدبال لبارسذئنيح ملكتلا نكمي الف لعفلاب

 ةظعوملاىف غلبا نوكيا كلذ عاطتسانا سلاف ا وردا سم الل غش

 دقف هينالعلاف هاخا ظعو نم هنع ىلاعت.هللاىضر ءاد ردلا ونا: لاقو. ةدصنا|و

 ةوو# هن العلب: ماي سلا ىف ةظعوملا هعفنت ناو هنازدقف رسلاىف هظعونهوهناش

 عم بضغاذا اماو 98 ملكتملا دنع نم هنوكلوزبا ماكتلا ىلع فطع * عئارششلا

 نظلاو# هثعاون دشانمىا ك«هنمو بهعأاوا ربكلاوا ءابرلانف عئارسشلاب 0. رعلا

 ديريناب همالك نم # ملكتملا داع مهف مدعو ه عتاوان هتقباطم مدعل 6 أطملا
 روهشموهو ايقيقح ىنعموا هتنيرق ءافملن ةقيقملا مهفي وهو ايزاحم ىنعم همالك نم

 كاودماوا ىراخاق

 نا[ حالا وهل وةكالذودوضقملا ى 1 بطاخلا مهوب مالكبءادتا ءاكتال وا ىظفالا

 ىنلخاو لكشملا ةلاقمنم لوصالا مط« قام 1 رهاظلا «همالكف لاجحالا نع
 ل وكيناالاعراشلا ريغ مالك ىف عشالف هباشتلااماو اضيأ كريشملالب لكلا لعشناملب

 مهل وقع ردق ىلع سانلا مك ىفاك هءاشتمأل ةلءاشة نسوا ةيآظفلب وا سابتقالا قب رطىلع

 ةعرشلاىف لاق بطاخملا بناحن م ىذالا لاةحاوو# همالكف مهتلا عضاوم اوقناو

 (طئاريشثو)

 ' فيرعتلاطئارششب ه«ريسفتلاو نيدتلا ملكتلا ىلعف قي ىناعملا جازت
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 نيذلا اهبااي د تارهلا ةروسىف ىلاعتهللالاق مالكلا ف هي م ؛:لههح (لمأتلاو ترثتلا]) مالكا( عماسلا ىلعو)

 هيف بحوباستحالا باصن ىفلاق* هوركملانه هبيصيام ىلعربصلا ثلاثلا دخلا

 داسفالا ديزتال ةظاغلاناف مهاتنل هللا نمةجر اف ىلاعت هّللالاةقفر لاصخ ثالث

 ىغبأيو اركنم ٍفورعملاب ءماريصي الثل هقفو هوركملانه هللاشاع كلذفف مح 3

 سلا ةياحمو فوعن نجح رلادبع رع لأ اك هيلع لكشا ايفهءاعصا رواشينا

 هللاوكر دوءدم نباعم ةلل

 مجئااملاقف هيلع روستف هينغاةئيقو بارش هيدي نيب مجشاذاف بابللخ نه علطافامهنع

 هللا “كدثذا نينم ؤماريمااب لاقو لجرلاهيلا ماققلاحلا اذهلثمىلع نوكيثالثم ايش

 ىيفصناامالا

 دقوت روستو اوسسكالو لاقودنع هللا كاهندقو تسسحم لاق نعام لاقت ىف

 سعل ناك هنعىلاعت هللاىذررعنا اذهود ىورو

 تن تديصع كف 2ك حاو هللا تيصع ت0 لاق لق لاق ماكنا ىتح

 ند تودبلا اوتأوىلا اهروهظ نه توببلا 2 نا 7 ١١ سيلو لح و نع ىلاعت هللا لاق

 ارا مكتوب ريغاتو- اولخدتال ىلاعت هللالاقدقو نذاريغب تلخدواهباودا

 كالهللا رفغ لاَقف ىل فاع تنالهف تقدص دنع هللا ىذ ررعلاقف اهلها ىلع | واسلو

 هل-هانع اذهب تم لجرلادحي هلهللارفغي لنا رمعن ليو لوقيو ىسوهورع جرخف
 نذا الباتس لخدالو روسشالو نسا نأ نيم داما لوسنآلاو هدلوو

 تارا ىف ىلاعت هللالاق مالكلا ىف 46 لمآتلا ور تاجا ىلا «تبثناعماشلا ىلعو#

 ةلاهجاموق اوبيصتنا اوئيدتف «بذك رب2 ىا + ابن قساف كءاحنا اونما نيذلااهيااب

 هجو ىلع هءالك لم الف 6 نينمؤااب نظلان-حوو» نيمدان متاعفامىلع اوصصنف

 نظال |ىيدع ىلا_هل هللا ىذ ررع نانعو * نسح هج وىلع هلج نكمادقو بف

 لاقنكلقالطالا هره ظمن ال#ريملا ىف دحنناوأوسكيخا 'ىفنم تجرخ ةيلكب
 داقتعا ىنعي لاقو ةدايعلا نسح نم نطظلا نسح ثيدح ىف نيإبسملا ءارحلصب ضيفلاىف

 ءوسلدحايق شال نم الاحسانلا أو-اليقو لاقوةدابع نيمل#ملان> ىف حالصلا وريخلا
 ىذلاداللا دكحناىلا مهضعب دنع نظلا نسح غلب دقو هلعف ءوسلدح | هب قثالوهنظ

 هنع ىلاعت هللا ىذر هللا تنرا أو م .ةلاموت هاماي اسد فخابذعيو تاقرلاب رضي

 نسح لمحت همالك ليوأتلالوا دهتح مي لمأتلادعب ملكتملا دام #« ه.ةث!ناوؤ

 ْْز ادم ةلباقم ةقيقحو ا ةراعتتسالاو 1 ا زاحلا نم ليلقوا فيعض لاق>ايولو

 ةلملا ال همالكن م هداه نع هلأس ىا «# راسفتسالا هيلعف ف اهودو رويس

 ةيزازبلاو رردلاىف لاق هيلع علطت ملتناو مح المع هل لعلف م وم ذم هناف هك نظلاءوسو

 هعنع امىلا ملاعلا لمع هعذم دد>او هحوو رافك الاي جوت هوو ةلئسااى ناك اذا

 ةلدالا ةثكب عقبال عجزلا نال دحاولا ىلع هوجولا عجربالو

 مقسلا مهفلا ن ف هاو 0 معك الوقف بئاعن٠كو

 نظلا 17 متاع ف 1 ثا نسا اذءا
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 * رودس +

 نه نا مرا ىلا نيس قالا

 ةفرعم ىتاثلاو هللاةلكو ندلا هلك ءالعا نم ةينلاذعص ثالث فورعملاب مالا طئارشو
 ءابنب قساف ةءاح ناو نما

 ملعفام ىلع او_مصنق

 ثعب نيح لزت 4 نيمدان

 مهو هيلع هللا ىلص َْى /|

 ىجبىلا ةبقع نب ديلولا

 تاقدصلا ض.ةيل قاطصملا

 اذ عمل
 هوم مب هيلا رك

 هئلب نك مهام ل

 عج رق ا مهو

 اوعنم مهلا لاقو اراه

 ىلتس اوهثو ةقدصضصلا

 مالسلا هيلع هللا لودر مهف

 اوامق مهلاتقا ثعب نا

 كالوسر مود غابأل هللا

 هاقلن نا انجرخ ايلا

 هلئاب ذوعن اناو ميظعتلاب

 فبضعو هررصغ ند ىلاعت

 هللالوسر مغاف هلوسر

 ىننلا ربخاف ديلولا لمفامي

 نذلا اهبااب ىا كالذب

 نومعلاريسنتقاك هيلا

 (نينمؤللبن افلا نحول
 لنجد وىلع لكم الكل مح الف

 ىلع هلج كفا دقو

 (هبتشاناو ]نسحهجو

 ا ماكنا نإ نص

 ىا (هءامف) عماسلا ىلع

 ( راسفتسالا) ب طال ىلءأ
 ميقسلا مهفلان 52 ةاوعا هالو تئاغن 9 « لاقاك << ذا هل لملف 2 001 مذلاب ( ةلحملا ال 2 ناب لآ بلطىا



 ”ىلاىىر نك ركفوةيور ريغن» ىتعي (ءاطخإ هلعاف ن٠ «رداصلا راضلالعفلا ) روك ذملا دشالانمىا (هنمو)

 (تبثتلا) “يطل ىلعىا (هيلعف)كلذن كالمىا (فلتيفهلامإ ىلع «واناسنا ىلع ث همه“ عقيفإ هدايطصال (ديص

 ” ناو ) هناطلت كلذ نع ( وفعلا ) ديك أتلا ليبسىلء ( هيلع ىلا ىلعو) هيف“ئىط# لا ةما رغءاداب (طايتحالاو) هىماىف

 7 ىمالاىف عوقولا ىا «روهتلاال) ةدايزريغن «هبسح ىلعىا (عرسشلا قفو ىلع نيعضتلازإلاسأر وفعلا ىلع (ردش ل

 اندلا نم (ًايش ىغنءلئسدةلجرل'ناف الع صرعلاو ايندلابح) روكذملا دشالا نءىا «هنموإل ةيورنعال

 ٌلٌولااماو لاملا نه هدام وهام هناطعا مدعلف لئاسلااما لؤساا و لئاسلاى |١ (نابضغفإىغلاكلذ (هيطعيالف)

 " هبضغ ناكن اذ ىلاعت هللاءاثنا هجالع ”ىحتوإ ةيثادلا نم رهفاكهحوروهسفن قيقش وهاملئاسلا لاؤسلف ىنغلا

 «بحتلاوا ريكتلان ف لوقلاب واو سيب مو . زو (هتاحامدعإ ل «وز) هيولط» لوصح مدعلال(همالكدر در

 كاان نصقلا نما

 هتعافش در دنع بضغ
 نكلاو كابا ثيدحلابو يلا نظلا نم اريسثك او.نتجا ةيآآلاب مارح وهو |

 قف اكناثلب توكسلا كالع بحب اكو ءارخالا ىف تيدا تذكا نظلا :ناف
 نا.اماو بلقلا هبيغ نطظلا ءوسف نظلا ةءاسا كرنب كيلقن كيلع بج هنوا_سم

 ىلع هلدحت نا كيلعذ ندح لمد هلم# نا كتكءالف ةدهاشمو نيقب فشكنا

 © مارحوا حابم رماىف
 درلاما سفن ايانعاوا ريكت

 بحجاو معأ ََق ةتعافش

 ناف هقح ئادلا ءاطعاك
 كف دهرا دارا در ك1

 هلعفل ناك ناو بحت وا
 احااو كرو اردنم | رع

 ىفاك ىلا ه:هللاف بضغف

 نمىا + هنمو + ةيشاخلا

 ردصام *روكذملا دشالا

 وا نونحم وا ىبص نم

 اعا+ هلّرمال + ناونح

 هلقع 7-2 هبىذأت

 ىصلا نه * ريثك ءاكبك *

 ند نم +متشو +

 ناودللا نم + راثعو *

 * محشي امرو تضضغيق +

 ندي و + ضدي ردم نم

 لوعفملا  ذح+ب رضي و

 رداصلا راضلا ل عفا روكذملا دشالا نم ىا د و كفا افاطخو ناشف ويس ١

 ناكاذافهلاموا ناسنالا اذ #فاتيف هلامواناسذا ىلا عقيف ديص ىلا ىم ريك ًأطخ

 . لعافلا ىلع ىا ««هيلعنإ# فصو بضغلاو بضغاا ىلا ادبدش اثعابأطملاا اذه
 هلع ىىملاللءوو أطانانم ضل: ىتح.ماىف ة«طارتحالاو تبثتلا## ”ىطخلا

 اماةردقلا مدعنا لكشي وفعلا ىلع رده /ناو## ماكلضفا وفعلاناف ه« وفعلا

 لافالانم وهلب عانتمالاكلذ هلسيلوفملانا كشالو ريغاابولو عانتمالاب نوكي

 ةدايزالب «عرسشلا قفو ىلع الاموا اسفنهفلتاام هي نييضتاانؤو اةلطم ةيرايتخالا

 #روهتلاال9و مرا ردق ىلع ةعرجاناوا_هلثم ةئيس ةئيس ءازج نال ناصقنالو

 . ريقفلا « لجرلا نافؤ# ايئدلاىلعىا الع صرححاو ايندلاب>هنمو# بضغلاو

 ىاهينابضغف 9م ىنغلا كلذ هي هيطعيالفإب ايندلاةعتما نم ايش ىنغنم لآسي دول
 هدسفن قيقش وهام لئاتسلا لاؤ_كلف لؤسالاماو هعن1لئاسلااما لؤسملا ولئاسلا

 ىلاعتهللاءاش ناوي اندلا بح جالعىا ه# هجالع'ىكس وي لئاسلا بضةاوادحورو

 لال اعنام ىنغلانوكلال# هتاحا مدعو همالكد رد ريل 9 لئاسلا بضغ6# هبضغن اكن اف

 «حابم ما ىف هتعافش دردنعبضغي نك إي ةبحلا نمال «بهعلاوا ربكتلا نفوق هنع
 قدسفلا لع لحال 1 ا | تقلل ه# مارحو اف ءارقفلا ىلع قد_صتال عادلا

 «اماو) هؤاشنموجادعق اهدشاو» بضغلا عاونا حقا نم+ بضغا نم عونلا ىا +اذه و+هيلع ماقملا ةلالدل اراصتقا

 نم*+ هل لاردأالناويح و < نم بضغلا نهىا + اذه نم جا و +نكسملا كرحلا هبحاصل مالا ياست مدعو *عبطلا ثبخ

 وا « كلذ هندارادنع راك +هراسكتا وا+لبحلاك +هعاطقن مدعو ا+هيف *+هرارقمدع وا+هل* نم +هطوةسداج ىلع بضغي

 2 هلاهذاوريسكتلاب«هفلت وهي رضي امر لد مشيو هداجللا كلذ نم+بضغيف+لوصملا| نع فلخت وداجبا ندتادا رملا نم* هود

 دربال وهناش اذهو داج هنال كلذ و ماع ىلع صاخ فطع الو روعشالو هلاي>ال +ه:هبوضفلاىأ + هناي هلع عمم

 ىتحهءارورقل غلا دنع هيلع هعض و ىذلاهب ود رفىذلار خلا ىلعماللاو ةالصاا هيلع ىبومان ديس بضغ نم ىراخل ا ىفام

 هبف قلخ رحلا كاذنال هيرنط نم بذال را ناىتحةربرهوبالاقو هير فقوالف رج ىبوثلوةبوهو ل ارسسا ىنب ىلع تا

 ا



 حا لبس مالسلا هيلهتدخ اندرو كاك هون ذخإب همست كرد كلاس تاس ل سي
 هسفن لعفىلع بضغي نم « محثالا نمو + ةيكفلا ىف ك نكسا هلهلوةو همدقب رضي كلذوح: هتح فجر ال

 ربك ذنلاو اهنعليو ىلوالا ؟هنعليو* الع ابضغ ههسفن بسرف+ هيلع راب **ىث ناس>امدعو + رعاذاأك +« راثعلاك

 هروتفىا *+هلسكلوا ىلاعتدل هنايصعل هسفن ىلع بضغبنم فال + عتق اذهو + ههرضيو» صخشلا رابتعاب
 نايصعلا نم هترشاب امل ءازج ءةقاش اروما اهلع لمحف هىلاعتهلل بضغيف + لفاوتلا ضعب هكرتوا* حاصلا لمع ىف

 +اذهو + همامتا همزليل *رذن.وا + قاشلا مالا لءف ىلع كالذل +فاح,+ اماريثكى ا + امرو + ناسحالا نم هكرتوا

 0 معقاو+ نبدال اهعوجرل * ةينيد ٠ ةلصخ ىا + ةريغ * الع بضغلاو نسح * ىلاعتهلل هسفن ىلع بضغلا ىا

 ىلوالا :لو-رلا ىلع: بضغي +وا +ىهانللايحو لوالل الاةثتسا +ه.هاونو هسماواىف ىلاعت هللا ىلع بضغي نم هلك اذه

 + 'ىثىلع بضفلادعب مثالابضغلا « اذهعشام اريثكو* اهبيس هيلع هريغمدقنو هلعاهتقشا+ هنتس ىف*هللال وسر ىلع
 هللا ىلص هينةنسوا+ دنع كتيهثىذلا هيهتمىا *«هيهتوا * هه كتماىذلا ههللارما اذه هلريغ لوقو *ريغلا نم ردص

 هللاىلص لاق اذلف *هناعا داسفل هبضغ ىدؤيف ىلاعت هللاب ذايعلاو ذئئيح بضغيف املع كتضرح ىذلا *«- وهيلع

 نم ةلخابو كلذلاثمال ةيدؤملا *انسفنا اةورخ كاد ردد < ديزم هناسمدقت * نامالادسش بضغلا [موديلع

 ىموا ودن سلباناىور * الصا ؛ئذل بضغي الف ىل اعت هللا د ع "5 ١ ل اهلكرضلاو عفنلاو سثلاو ريذخا نا نقم

 ىسومابلاقف مالسلا هيلع

 بعلا ىتاف ةدطاو كابا

 بعلي م ديدحلا لحجرلاب

 نعو + 5 كلان نايدصلا

 ناف نادالهند نودملا ءاطعاىف ةعافشلاك بجاوماىف هتعافش درل بضغلااماو

 هللاف يضفف ايجاو هكرتو اركتمارما هلءفاناو بحجعلا واربكتلا نف هم الكدردر

 نوكيام دهعلا ليت دهعلا ضةنوهو ردغلا #*بضغلاثعاون دشان نم ه6 هنمو

 5 فطعك.# قاشثيملا , دعو فلخ هضقنودعوف بناحنمن 3 و نيبنالانم

 للاعتةناىطرةنءبهو ل لا درعا ةليعا 6 نانا طي ةقانولام هال دك اتنالع
 .ةعبرا رفكلال 0 00 ناذءالا لبق ثلذ ةلزوحيال اريخدهعلا ضّقن ىأرو رافكلاعم مامالادهاع اذاالثم

 ةوهشلاو بضغلا ناكرا 5 6 م 85 بلقلا تافانم نوسثعلاو ىدا_حلاوهو © دوهعلا رئاس اذكو

 عو ؛«عيلاو و 0 : 1 : اطلاو صرحا
 1 ر مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلا هنع ىلاعت هللاىىذر ىردالا 2 ديعس ىلإ # نع 2

 هنعىلاعت هللا ىذر سنا

 ةديدش ةذبج هنادربهذبف ىبا ىاهكردافةيشاملا ظياغىتارجدرب هيلعومالسلاو ةالصلا هيلعهللال وسر عم ىثما ع

 هيلا تفتلافك دنع ىذلا هللا نهىل مد#نايلاق مث هذبج ةدشنم ءادرلاة يشاح امف ترثادق ىبلا قتام ةدقفص ىلا ترظنف

 ثعباذالاق هنا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب زلا نعهنع هللا ىذ ر سنان دو ٠ هيلع قفنم ءاطعب هل رما مث مالسلا كلغ كهدف

 فعيلف مكلع افعدق هللانا نيكل إلا لا تاوصا هثال* شرعلات 4 نم دانمىدان ةمايقلا مون قيالملاا ىلاعتءللا
 ”ىا 3 مالسلا هيلع ىسوم لاق لاقدنا هنعىلاعتدللا ىذر ةربرهىنا نعو + ءايحالا ىف هاور ضءبنع مكضعإ
 هنع ىلاعت هللا ىذر كلامزب سنانعو * قآل خالام راكم ىف ىطتارالا ءاور افعردق اذا ىذلالا كيلعنعا كدابع

 ليق ةنللا لخ ديلف هللا ىلع هرجا نم قيل دانمىدان دابعلافقو اذا لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا )وسر لاقلاق هلا
 ىف قاريطلاهاور با_.> ريغب ةنالااولخدف افلا اذكو اذكماتذ سانلا نع نوفاعلالاق هللاىلع هرجا ىذلء اذ نه

 ا رك ذام عم صملاهر ؟ذاهفو ادج ةريثكوفءااو ظرغلا مفك ىف ةفرشثلا ثيداحالاو ةمب ركلات اب آلاو قالخالام راكم

 اذك لعفن "ىثىلعنانثال وش ناك (دهعلا ضةنوهو رو دشانءىا (هنمو)لم اق لقاعال ةيافك
 ا يسرا 1 فلا م دعولا فالك ارداننوكيذرخ آلا فاخامث البقو
 نه نورششعلاو ىداطاوهو)ضقنلاب هلمالعاالب ىا (ناذيا الب ) قاثيملا كنه ذ خاف هتدهام ن؛( قاثيملاو )ةيشاحلا فاك

 سو هيلع ىلاعت هللا ىبص هنا هنع ىلاعت هللاىض رىردملا) ديعسىبا(نع)6م)هلوقب هلز وم رملا وسم ج رخا (باقلاتافآ



]م هلفسا عضوي هانجامم هريهشتا هال هريغل «رداغ لكل لاق
 هربدىأ (هتسادنع) هج م 0 ٠ 

 : هلق (هليفر)

 بس ىا(هردغردقب)

 افع_ضو ةوق هردغ

 قئالاامالعاو هلّدناها

 ىا «وهو)ب مييقلا هلم

 نم هيقامل ( مارح ردغلا

 هدضو) قيياازا رخالا

 رافكلاعم واو (بجاو
 الا مهدهع ضقْن الف

 ىا «وهوز مهل نادنالاب

 (د هلا ظفحإ هناقم

 ةحاملا دنعو) قاثنااو

 تكت ىلا (ةضا لا

 بجو هل طباو دهعلا
 الث همالعاىا (هناذنا

 رافكلا مممامالادهاماذا

 ىربودهءلاضقن داراو

 ليقكالذ زوج ال هيفاريخ

 دوهعلارئاس اذكو ناذنالا
 دهعلاب ءاف ولا نه اهادب الف

 اذاف هبجومىلع ىضملاو

 اهلع جو اهضقن ذارأ

 ىف اك مالعالاو ناذالا

 هللا لاق هريغوملا ةيشاحلا
 نم ناك امل و: لاك
 يملا فلناقر ةئاكتخا و
 مهدهع مهلا ح رطاىا 0

 اونوكتالف + ءاوسىلع

 دهعلا ءاقب مهوت ىلع

 كنمةنايخ كلذ نوكق

 ننال تقلا هلال

 مدعو دهعلاذب:ل ليلعت +

 مالعاذاب لاثقلا ةءاحافم

 م 0 نءعمنك رده ملناو هللا عم نك

 6 هحوالاو

 ءاولدل ناك امنا وحابصلانع اذك ةيولا عجباوةيارلانودإءلاوهو ولرداغ لكل لاق
 ىذلا رداقلاليقو ةيمولملاو ةحاضفلاب هءاذع ديزيف فقوملا لهال هردغراهظال

 © ةمابقلا وب هتسادنع هيلع فاحامب و رذناذا فيملنملمتفقيبالو الوقلوش
 دنعنم هلاكس#ت هاوالا كلذ نوكينا لحن ردلاةقلح هءداربو زجعلاتسالاو لبق

 هناىنهع ليقو هرما عيبقو هلاح 005 لا اقل ةنكاللا ضعلدب ءرد
 نبانعو* ةناهتافعاضتو دع ضف دادزيل هابتثاهدعمنوكيال اوند هنمىندب وهب وصلب

 دنع ىلاعت هللا قل تولقلا لع ةريبك سوفنلا ىف هيظع ىهو هنةرهشلا ديرب ىبرع

 ناتروصلان وك: هتسادنع ناكاماو اهردقىلع ءامامس وفنلا ىف ىلالا نم اهدوجو

 © هردغ رد هلعفرب 98 ىهتا قالا ىف ةنطابلاو قالخالاىف ةرهاظلا نيف 0

 رداغلكل ليقوكاذك ءؤاولمفرىندا هردغ ناكنمو رك [ءواول عفر ردغ مظع ف

 هول رداع لكل راش دح قو ةرهشلا ها والاعضوهنالسانلا ف اهب ره ةهالع

 رخآثيدح قو. ةماعربما نم اردغمظعا رداغالوالا ةياورىفو ةمايقلامونهب فرعي

 # مارح وهو 8 ةمايقلا مون هردغ ءاوال مت هنافدلتقت همدىلع لجر هنمانع

 ةيالولا بحاص نم اهعديعولاب ديدشتلاو طيلغتلاو مهيبقتلا نمي ةعاشللا] كيب داجرالل

 نكل هيلع ج ورذتاب ردغلانع مامالا ةيعرلا ىهنل يق ودعتم هردغ ررضنال ةماعلا

 همر ياكل مرا تاق

 ةجاحلادنع ودهعلا ظفحوهو © رافكلا عمولو 6 بدءاوهدضوو# لءًأتفةداركلا

 نفاخناماو ىلاعت هللالاق هءالعا ىا # هناذلابج و دهعلا لاطبا ىا © هضّقن ىلا

 اونوكيالثا ءاوسىلع ,هدهع مهبلا حرطا ىا ءاوس ىلع ,هيلا ذبناف ةنايخ موق نم

 مدعو دهعلا ذبنل ليلعت نينتادللا بحال هللاو ةنايخ نوكيف دهعلا ءاَقب مهوت ىلع

 حاشلادوهعظفح ةبجاولا دوهعلا ظفحنهو انه لبق + مالعاالب لاتقلا ا

 ديرك رهظادا ض

 نيلوسرنبب فاكملا نوكيالاك الن ورخآلاقو الذ هلذ هب ىدتش ن؛ رخ الاوحشلانا

 نءداريناالا ةيعطق ناملاةلالد ناكناو ءافح> دا ولا

 .فلاىقو+ هدهع ىلع ةظفادملا هيلع بق هللا قدر ط كوكو دهاعنو

 ةيكك دبل ناك نافذ هب ردن ه ناك اذا اذ»و تنبح وزني 5 رااو عئارشلا ىف 1

 مدخل ن 1 ىغبط ةيقوصلا ضعبلاقو + يح سس 1 0 عما نع 0 7 ا

 ليفاك هللاعم هتبعص لعجالاو هنم لكا وهنءالا بحس:النا هدقفمث الماك ريبك

 لعل نيقداصلا عم اونوك ىلاعت هلوتىفاك هللا

 لب مهلا هاذاو متكراتع حاشملا دوهعضقن زوحيالف مهشلانذا مدعب دقم كلذ

 #3 هنمو قي ردغ هلاف اتيءوا ناكايح ءوسب هرطاخ كيرحنو مملا بسن نى

  ءادلا رابتعاب ريكخذتلاولق ةنايمللا ىا وهو ةنايمللا 8 ثعاوبلا دشانم

 اذهنا نكميو بضغلا بابسان ٠ ببسلا ىععلا ةنايللا لعف ىف

 باقلا تاقآ ن نم « نورسثعلاو ىناثلا ثرأثو هريكذت زوجام ليبق نه

 (وهو)



 صال اذهدض ىا (هدض ول ناخ نا اذا ولاقنا ىلا الثىفانلاة يآ ثيدااىففقافنلا لاصخ نه( ما رحاضي اؤهو

 جرخاو تي ا :,مىلاةنامالا دامالسلا «لعلاق تهم ا*- (بجاوةنامالا]) دضلاىا( وهو)

  ناىلاثالث قفانملاة يا بد ,دح ىفاك قافنل | لاص+٠ ن.هنالر دغلاك 6# ما ل > اضيا وهو

 ثيدح فاك *« بجاوةنامالا وهو مالا اذهدض ىا «هدض وال ناخ نع ا اذاولاق

 ىتاربطلا «# طط# رازماا#و زهق دج ا« دح ولو كناخ نم ننال و كلغ !نءىلا ةنامالا "دا

 هك الف لاق هنا هنع ىلاعت هللا ىذ رول كالام نن # سذا نع #9 ناب >نبا## بح 8 ط-والاىف

 لاد رك نارك لل ءةفاك ةلخادلاامةظفان ال ةفالاام ىن<م ليق

 لعافلا بلاط 0 ةفاكامو ضام ل هف وه مْ ىفن || ىلع هتلالد هحو علطن من كك ىئنلا

 انيطخ طاذك تاقامثكو كتيوص الاطوديز حريبالق ود ركو لاطاذكو هللعافالف

 نابالانامالا ةقيقح نال له هاك ناميالا لاقالا رو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر

 مهلاو ءاو مهسفنا ىلع ق واللا هنمانه نمؤماناف *هلةناماال نا# لالعسإلا ارب

 هيهاوتو ىلاعت هللا مما و ءوضاناوه 3 ندالو 3 نه ؤ« 0 راحو اح َّك :

 نات ةيبونرلاب مهرارقا مون هدابعنيبو هنيب ىلاعت هللادعضو ىذلا دهعلاو هتناماو
 عدرلاو رجزلا لب عوقولا هيداربال ديعو هلاثماو اذه ريسيتلا نع ليق هي هادهعال

 هيسنف قاثيملاذخا موهدبعال هللاةرك ذتوه دهعلاو ريكا لاق ةلضفلاو لامكلا ؤنو

 ىضتس ماقملالوقاىؤ

 مهرفوا ظفطحا ند الظح مهرفواف ةاذغلا مهبرعي نكل نودح ملا هاففخو ءادعالا

 ردصلا ولا عم ردغاذا مامالا اما ومامالا ريغا اذه رهظملالاق ىوت ارك ذلا نماظح

 ناع الاو نيدلانال 015 |[ تكل[ ىبيط طلال اق سهاك م ريغ هلا الطأ لوقا ءزاجف

 هءاوجو ىنعع دحاو لك ص+>وامهنيب قرف 8 و دحاو موهقل ةفدارتم . اوسأ مالسالاو

 مزالف تافيللكتلا ىنعمي هللا عمنا ةنامالا ناف ىتءم اذه اقافغنا دقذف اظفأ افلتخاناو اهنا

 نائئاف هللا عم نإ دهعلاو رهاظف قاخلا عم ناو ءادالا موزل ىف ةنامالاك دوحولا

 نءمدآ طويهدنع هذخاامو هال»ر رارقالاوهو لزالاىف مدآ ةيرذ ىلع هذخاام

 اًضا رفاظف قلما عمناو هلسر ةهزسو ىلاعت هاتكب ماصتعالاب هللا ىده ةعباتم

 ن.دالو ناعاال هناكف هقوقح ءاداىف ىلاعت هتعاطوىلا دهعلاو ةنامالا عجرت ذئخ

 0 ىهو اهلج دمي هتاما ىدؤبالو هتاثيم دعب ىلا ءتهللادهعب ىبالأ تا فيلاكتلا

 النا ناماال مءاملاىفو هقثو ريغلا ن :كأ ثيدملا فعض ىيهلانعلقنمث +ازجوم

 نيدلا ن٠ ةالّضلا عضودو هلةالصال نا نيدالو هلروهطال نمل ةالصالو هلذناما

 لاوءالاىفاهناب رصك ه«اضيالوقلا ىف ةنايمللا و ةنامالا ىرجت وه دسملا نع سأرلا عض وك

 هللا ل وسر لاق هنا ه:عىلاعت هللاىذطر ةريرهىلا ن ١ دوادوبا دو عاضبالاو

 لئسياوف نيما ىا# نك ؤ« © ةر ودايما ىذلا# راشتسملا و هيلع ىلاعت هللا ىبص

 هللا ىلع لاق دقو ه ريض دقف مل ' ناف 0 ملل نولصو وهام مكيالف رودالا نم

 3 ااوص هأ 1 نا هيلع بميت رارمضالو ررضال ل3 . هو هيلع ىلاعت

 قارطلاو 5الاو دجلا
 نايح نباو طسوالا ىف

 زدحر) هلوشب مهلز وهرملا

 نب(سنا نعل( ب> طط
 هنع ىل اعت هللا ىذ رب كالام

 ةيفانلاام نعم الق لاق هنا
 هيلع ةلخادلاام ظفلنال

 نوكيف لمعلا نع ةفاك

 لاعفالادحاوهو ئنلاد ريل

 لاط واهب فكي يتلا ةثالثلا

 لوسر ائيطخ )) ّركو

 هيلع ىلاعت هللا ىبص هللا

 ايطخانيفماقامىا 06

 اضرم «لاقالازب امال

 ©« ناماال رن ةنامالا ىلع

 ناف ( هل ةناماال نا ) لماك
 ىلع قلخلا هنما ن ما نم نم ؤملا

 كارا هلازماو ا

 نهؤعي سيلف راحو

 6« هلدهع النا نيدالو)ل

 هلاثماو اذه ريسيتلا ىف لاق

 عوقولا هبداربال ديعو

 اذنوأ عدرلاو رجالا لإ
 لاق + ةليضفلاو لإ دكا

 ةرك ذوهدهعلاو ميكملا

 قاثمملاذخا مون ديعلل هللا

 هظفحو ءادعالا هيسنف

 مهيزعب نكل نودحؤملا

 نم ءاطخ ,

 نم ءاطخ ,هرفوا ظفاا

 دهرا انه ىلا رك ذا

 ةلانللاو ةئامالا ىرحت دز |!

 هرفواف ةلفغ

 ةريره ىلا ن نع (د)هلوش هلزوهر اادوادوا جرخا «؟عاضبالاو 0 0- ةشرب) لاوهالاقاهنأر ع «(اذيالوقلاىف

 نيماىا (نك ْؤم) ةم#روماىفىأرلاو ةروشملا همم بواطااى ا( راشتسملا 0 هيا ءىلاعت هللا ىلص لاق هنا هنعهللا ىطر

 د كلل «# بلل



 ىلعىا هاتفا نم ىلع همئاناك ءريغب) ريسيتلا ىف أ” لعافلا ريغل ءانولاب (ىتفا نمور هعم راشتسانم ه.الكب دقعا

 روحكلا لوقلاب يىفاوا ةاقثلا ءامعلا ةهج نم نوعطم ريغو هلعو هلع هعبناك اذا فما ىلع مثالا ناك هلع قر

 رجاملاعلل لب ىتفتسملا ىلعالو- هلع مئاالف اطخاف دهتج اولاماهدا ز هجا ولن ةيشاملا فاكامهبلع مئالاف اذك نكيللاذاف
 ىناثلاو[سموىراضلا هاور نك وم راسك ا 7-1 هلو امثدح اناث د> لصالا فا ذهىوانملا لاق بهاوملا ىفارك

 ىتنانم مالسلاهيلعهلوق

 هاور ثيدملا رخآ ىلا

 مهاك دوادوباو مياس

 فنصملاو ةرب رهىلبا نه

 ادحاو اك اهلعح

 نعراشش !نمو):لماك
 دست ناو مدا

 مضب(دشرلا نا يعي مايإ)
 داشوللا اذكرو نوكش
 دعو هريغ قب ىغلادض

 نيناخنا بحالهلاو ( هنا
 مزعل ناو وش دكر
 فلخ هنمو و كددتسملا ىف

 هلع منعاذا «د-عولا

 ىلع منعولاما دعولا دنع

 مدعل هنع فل ءافولا
 دعو'او الفهياع هتردق

 -.ءوأاو ريمللا ف لمعتسي
 لوالا زاحاف ثلا ف

 فال مركىناثاا فلخو

 اذا مركلا لق اكسكعلا
 افع دعوا اذاوأفو دهم

 نا لعا مث +ةيشاحلا فاك
 دعولاو دهعلا نيب قرفلا

 ند نوت كول

 بناح ن«ىناثلاو نيينادا

 ريعب والا ضن و دحاو

 ناذباالباقلطممارحرذع

 فاخغف ىناثلا ضقن اماو

 نبدلا .ظعم هل صح ام ىلع ثح هيفو ةقئالا هلام عادبا ىلع نهآيال ىذلا لج رال ةنامالاك
 عماجلافو فالتالاوبباحاا لصحهبو نيلسملا ةماعاو هلوسرلو هلل حدنلا وهو

 ةوصنا !ن.دلانال ىوانملالاق هسفنل عئاص وهامب رشثيلف ريثتسا اذاف هلوق انهديز

 نو:مؤملاامتاهسفل هاربامديخالناسنالا ىربالنا لكلا تابجو٠ ىدقاو ررقتاك

 ليقوم الاف ,هرواشو ىلاعتهلوقىف امر ومأملا ةراشتسالا بلطإ ءاعادفو ةوخا

 ضعبلاق #* هربنت #* ةرواشملانوعل منو ةمالسونماو ةمادنا نءنصح ةرواشملا

 وهوةعيرتتلا لعىلا جات هناف 0 لعىلا ريشملاو محدانلا جات نيلماكلا

 بس لعفيف عجرتلااعو ناكملا ع و نامزلارعو سانلا لاوحال نوضتللا ماعلا رعلا

 هدضلعف *ىثب هدشرا اذاهلا و ةفلالا ناسنا لاوحا نم فماذا وهدنع حجرالا

 لعىلا جاتح حدانلاو ريثملا اولاق اذلف ةسايسلابع ىمفاذهو ىخذالاع هيلعريشب

 هذه عمج مناف 0 ةدؤتو جازم لادتعاو ةنسح ةيورو 2 1 لقعو

 فالخ ىلعوا « لع ريغب ىف نء وو ضيفلا ىفاذك هتاصانءعرساهءاطتق لاصملا

 باصا|نالب ىتفتسملا ىلعالو هيلع مثاالف ءاطخاف دهتجاولاما ىتفملا ىلع مثالا ناكملع

 هلع ىف ةقثئناكاذا # ءاتفانءىلع همناناكإف دحاو رجا هلفأطخاناو نارجاهلذ

 كلذكن كمل اذاو روج#لا لوقلاب ىتفاوا ةاقثلا ءانعلا ةهجن٠ نوطعهريغو هلعو

 انيب قالا قيرط نكي ملنا هيلع متاالف ًأطخاف ةقثلا دهتجا اذااماو امهرلع مئالاف

 عماجلا ىف وءتايداهتجالا ىف اذهلءابهاوملانع لّقن رجا ملاعاللب ىفتسملا ىلعالو

 ةكئالم هننءالع ريغب ىتفا نه رك اسعنباي رات نع هنع ىلءت هللا ىطر ىلع نع

 نا مب سعاب ف هرسثتسي ناو ليق ه6 هيخا ىلع راشان هوه ضرالاو تاوءا

 ن؛ؤه راشتسملا امهدحا نائدحناذه عماجلاف لوقا «هناخ دقف هريغفف دشرلا

 اك 11 نكلىواتملا ن عدالذ ىح خلا ىفا ند ىناثلاو انآ ةراشملا ةدايزلاب نكل

 هزاجيا ىلع ردئاذا دع واافلخوإل هثءاوندشا نم هي هنو عماجلاح رش ىلع ىوانملا

 ىناثاا و نيداملا نه لوالا دعولاو دهعلا نيب قرفمث مرك ليقذ هيعولا فلخاماو

 ةش مارح دعو فلخىناثلاو ناذيا الب الطهمارحرذعريهي لوالاضقنو بناحنم

 . هلعف ومثالا فعاضي هكر ركتم ىهنهنالسجاوذئ يح زاجالاو دعب ذك هلال فلما

 ةبوتلاىناثلا ىفو حفلا لوالا ف بحاولانال بنذلا لف نهودسافلا عيبااكعفترب

 بنذلاو دهعلاسةن مثا افعاض. ريصيف الاو مثالا عفترابانو دقعلا اف اذاف

 ١ «هلعفب و مثالا فءاضي هكريذ ركسنم نء ىهن هنالبحاو ةروصلاهذهىف زاحنالاو دعدادك هنأل فالحلا ةيثب مارحدعو

 1 (ماوز ةبوتلاو مفلاوهىذلا تجاولاكرتو ركذملا ىلع رارصاالا ماو بنذلاو دقعلا س ان م افعاض :ريصوف الا و

 ع , 1) .٠
 00 . ١
 ل وح



 قادعلا قدها نكل 0 حد! سيل ءافولامدع ىلع ءانببذكلانالبجاوال بحسم وه مث ءافولاة ذب رئاحو

 تاقكذلا رق« نورتتعااو

 زاحنا هدرصو ( ةيبلقلا

 داز 0-2 0 افولا نوهسل

 0 دل 3 ةيوتلاو مسقلا وه ى ئذلا 0 1 1 5 كلا ىلع رارصالاملاو

 مزلي الف مارح 00 1 ءاف ولامدع ىلع ءاشب تدك ند بحاوال بوس وه مث

 هللالاق هعءافولاو دولا

 اهياايإب هفلخام اذ( ىلاعت

 نولوقت مل اونمآ نيذلا
 ( اقم ربك نولعفتالام

 دعوا|افلخ «وهو# ةيشثاملاىف اكءافولاب حك قدصلا قيقحلا نكلو هءفر

 ىلاعت هللالاق هب ءافولاو دعولازاكنا هدض وله بلقلا تافآنم# نو رشعلا ثلاثلا و

 بحا انلع وا اولاق نيس نا ىور *6نولعفت الام نولوقتمل اونما نيذلااهيااي

 بح هللانا ىلاعت هللا لزئاف ا:_سفناو انلاوما هيف انلذبل ىلاعت هللا ىلا لاسعالا

 رمل مال ن٠ ةبكحرم ملو تلزنف دحا موب اولوف هليس ىف نولئتاق نيذلا

 وهو ضغبلا دشا تقملا

 (اولوقننا هللا دنع زيك

 مالكلا نمبواسالااذهىف

 تاز ةغلابملا ند ىالام

 انددول اولاق ةعاجيىف

 لاعالاسح ا ىلعانل د هللا نا

 هيدن هللا ربخاف هبل معنفو. ءلا

 06 هيل عدس ا رافق رح عماهفلا 1 ركحالاو ةيماهفت_الاامو

 ىلعةلالدلل زييقلل ةيسن ضغبلادشا # اتقهربك قع دنع مهفتسملا ىلع ةلالدلا ىفامهئانغا 5

 دذع و هنع عملا ىف ةغلابم مظع لكشن ود رة نه دنعريب" صلاخ تقماذه مهاوقنا

 هللا ىضر ةريرهىبانع ف مم هيمو #نولعفتالامو» ريك لعاف 6 اواوقثنا هللا

 قفانملا 2 هدالع 3 3 م-وديلع ىلاعت هللا ىبص هللالوسر لاق لاقدهنا هنع ىلاعت

 لاكشالا رادمزا يال هلموهفمال ددعلانال هيلع اهتدايز ىفاننال لق :# ثالث

 هلا فاضملاو فاضالف سنحلل ليلدالو دهءالو ماللاب ىلىا ىلا هنآ ةفاضا نم

 ماصناو  ل_مأتف همدعو موهفملا رابتعال باوملاف لخدالف قارغتساالل

 مهو نا افالخ ضرفلا اهمه* رهاظلاو هيلع مالسالا ىنامماظعنءامشو # ىلصو

 داقتعاو هلاما ةمام ديفبال ىنعي « مسمدلا 9 دقتعا © عزو  لفنلاب مومعلا

 لالالا دارااف اهعوجتولو لاصملاهذه بحاص رفكبالهنا كالو همالسا

 مدع ىلعوا ناميالا لاك ىن ىلع لمحت وا اههةعىلاعت هللا ىذر سابع ننانعىور

 ه, فص وىذلا حدملا بلس ىلع وا لقاك رابكلا هذهلثهنع راجزتالا ف ناميالا عفن

 نكم و نسل انعاك نوةسافلاو نوقفانلا ه,فصو ىذلا مذلا قاقحساونوئمؤملا

 فذخ ىلع هلثمو قفانملا ههيبثوالسرملا زاا ىلع سافلا قلطم قفانملا نم دارءنا

 فلذام ءةارامألاو ةرامالا لقي ةلانمكت نإ دنالو ةيتالاةطتل ا روك راك
 هللاعزن ىلزن« ثيدح فاك ناميالارون هنع عزتي هناىراخأ | نعىروام كلذديؤيو
 كلمنا قافن دارملال يق هرهاظ ىلع ثيدلا لج لاح“ 1 ليقو*هلبق نم ناعالارون

 نيقفانملا تافص نه ىا قافنلا نهأيش رتل هامهنع ىلاعتهللا ىضررمعأ ةفذح لوقىف

 اقفانم نوكيف اهرماب انواهت لاس ملو الذ داتعا ن« ىلع لو# لبقو « ةيلعفلا

 هءاعصا بانتجال هنامزىف نيقفاثملا ةيااهنا ىلع ةل ل ليقو +اصلاخ
 هللا ىذر رعنزباو سابع نبانع ىوراك نيقفانااىفالا دجوتالو لاصاللاثالتنع

 اماو اد_م ه# بذك 8 ايدلاىف وا ندلاىف ان «# ثدحاذا © مع ىلاعت

 ضعبلا هم صخ مام لببق نم اذهف رخا راث ايف بذكلا اهف زوج ىتاا روصلا
 رسال دة اطال ق7

 لك ضف الف داهللاهنا
 اوهركو مهضعإ م

 داهلا اوسةلاموا تلزنف

 د>ا مون اولوذ ه.اواتاف

 نود_عءي نيقفانملا ىفوا

 نوشالو نينه ؤلا رصن

 ديدش ديع وةيفذ لكل عو

 ىفاك دهءلا ودع ولا فام

 نبرسمفملانمهريغو بهاوملا

 هلزومرملا لم .حجج رخا +

 ةربرهىبانع 6م )هلو
 هدنع ىلاعت هللا ىضر

 هللا لوسر لاق لاق هنا

 سو هيلعىلاعت هللا لص

 ماع و مم

 لاعنالا قافن (قفانما)

 اهتدابز ىفانيال (تالث)

 هلم وهفمالددعلا نال ه.لع

 زو ىلصو ماصناو)

 عقاولا فال ربخاىا «بذك ) ءاكتىا (ثدحاذا) مام افطعماالاحا اهبارعا لاحت لع ةياصوةلهلجا و( نءؤ ههنا
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 5 ربغلا هنماىا لعافلاريغا ءانيلاب ( ندا اذاورز هنم هناكمت عم دهب ءاف ولا “كرت ىا (فاخاز 6 'ىئثلذم «دعءو اذاو)

 3 ءانعأ سك ع 0 هنقناخ لوقوا لاموا ص ع نم ا هدذع موو انيما لعد اذا ىعل «(ناخ) امى ىلع

8 
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 8 هج رخامل حاصلا نو ناكناو اض راعم نكي ل لوا الو قافنلاو رفكلا بجوال كالذنم 0 نا ىلع عاججالا هتئلاوغ

 3 نوكىلا رظن دقف هللا هج-ر دج-امامالااماو هيك مو او كالذ نود اذهب اولع اذإو ناسا نم نكن دكا »

 حامعلا نو ثيدحلا اذه

 نم ام«ج رخام نوكو

 لاقو هب له“© ناسملا

1 
 نا تعا حادا ف
 زوم را ناذشلا ب رخاو#

 (نء )6م خ)هلوشاممأ
 ني 2 )و هللا دبع

 نبا ىباكأا « صاعلا

 ىلاعتهللا ىضر) ىباكتلا
 كوش لاك لا هنا د
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 لاصلللانم (عبرا سو

 نوعجا ىا ( نكنشرر

 قافن 6 ةفانم ناك هذز

 نمو هل(اصلاخ )لاعفا

 ناكن ينم ةلصخ هيفتناك

 2 قافنلا نم ةلصخ هيف

 اذار اهكرتي ىا «اهعد

 هدنع عضو ىا ( نعي

 لامؤا ضرع نع ةناما

 اذاورامف(ناخ/لوقوا

 (بذك ) ,اكتىا(ثدح
 عقاولا فالح ربخا ىا
 ىطعاى ا «دهام اذاو)

 ىا «ردغإ هريغل دهعلا

 ال1 11] 17 ل2 انه لمنال هناناىع ردشالنا الا © فاخادعو اذاو
 الاوماةناماءدنع عض و لوعفلل اب نع |اذا له عنتمم قاطيالاع فيلكتلا نال بابالا ةءالسو

 اهه«ذع ىلا عت هللا ىىذ ر صاعلا نب و رعنبا نع ف مخلي # ناخ 88 ارارساايال الاوقاو

 ىاو اها اقفانمناك هيف نكنم عبرا سو هيلع ىلاعث هللا ىلص هللال وسر لاق لاقدنا

 ليقهلاندبدو ةدام واقل خاهريصم و هيلع اهتءاغل لا صحلا هذه بيس نيقفانملاب هبشلادبدش

 لمت وهربخةيطرسشلا و دف مص ةركت وهفالا ولاصخ عب رارب ل عبرا ىنام ركلا نع

 لاقهإة فص هدعب ةلجلا وأ دسم عبراىنازاتفتلا لاق وههربخ ثدح اذاودفص ةيطرسشلان وك

 هيفناك نهنم ةلصخ هيف ناكن م ووإي ريلخاأدتبم نم وامدقم اربخ عب را ل« نان سحالاو
 ناف رهاظال نطابلاةفلا<ةغلقافنلا رخنبانع اهكري «اهعد.ىتح قافنلا نمةلصخ

 توافتتو كريلاو لءفلا هيف لخديو ل#لاقافنفالاورفكلا قافتفناعالا داقتعا ىف

 |0007 7 99 لاوحالا ئذام نعربخ (ثدح اذاو ناح نا اذا هبتارم
 دهعلا ضَّدن «#ردغ دهاع اذا وه فيلل فلخا دبعو اذاو ريصقتلاىف هترذعم

 ضيفلاىف لطابلالاقو قطانع ةموصاللا ف لام هير مصاخاذاوو# هبءافوااكلرت

 مهلاوحا نطاوب جولارون.هلعل هنامز ءائباباذه صاصتخا لمت< ىواضيبلا نع

 نم مهنم نار هلعل مهلاعماب حرصت ملو هنامزفف قفانملا صخامب قفانملاو صل ازيمو

 ةع<ا2لاوروفنلا نعدعباوةوعدال بلجاو ةصنلا ىف عقوا نييعتلامدع نالوبوت

 هناف حئابقلا مسا ىههبلا قافنلا عئالط اهناباناذبا رجزلاىف ديك أتال موهممالمتحو

 كالذل و نيلسملا لا ةيفانم اهنا تالذ نم مف باب رالابر عمعادخو ءازهتساب هومرفك

 ةحصبقلا لاثمالاب مهلثمو ةعينشلالاصملاب مهيلعىعنو مهناشىف ىلاعتو هناحمس غلاب

 هذهنا كلذنم لعيفرانلان م لفسالا كردلا مهادعاو رافكلا ىلع ءادشا ,هلعجو

 ىج لوح عترنم نافاهعتارم ىتؤيالواهنع رجاهيناب اهقحاو رومالاىلوا ءايشالا

 اقلطمنلعلارسلا ةفلا2نم ىفرعلا قافنلا ةدارا لمتحيو هيفعشننا كون قافنلا

 ىذلابسءاوهوقفنلا نم ذوخأم قافنلا واهتظفاحم كري وانلع نيدلار وما ىماريف

 نوبذكي اوناكام يااباذعمهلو ىلاعت هلوقل بذكلا اهكقاىيطلا نغو ناشي رط هل

 «(نعو) ص وصخ اذه لق *قطحا قد رط نع ج رخىا 00 اذاو) هه العا ريغ نم ءافولا ىو ضمن

 مهنيعي ملاعا و مهنع اوزرركأ هتاف هباحكا عاف لاصحلاا هذه نيفصتملا نطاوب ىجولارون هعالطال مالسلا هلع هنامزب

 كلع لاق اتا و صااخلا قفانملاب اهبيش نوكياهب فصتانم ءانعموا: اثات نوكي اهلكساو لاصالا هذهب ان 1 ءاو نلكإ ةفانأ | عرش ن وكلام تضنا رهن ءانعموا اننا ناوكد [ياذش صخخا هذهب فصنأ نم

 ٍ هنمت ردن نه قحىفال لاصانا هذه داتعا نم ق>ىنوكي اذهلعلو هيلع اظيلغت هناهبش لهمو اةفانمناك مالسلا
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: 

 حرش ىف كلا نبا هلاق اذك ىعرشلاال ىفرعلا قفاثملا وهو هي ؛ ها/ زهيم- ندلا روماىف اقئانم نوكي هانعم وا

 قزاسلا نا تي وسن سيل اذه ىلع ثب دا اةلالدنا ئكعال و ىهتنا نيل وه ىلعهدنس

 كناسح ا نوكي نا ىغبذ. لب هن ىؤتوالا ىثب دعتنا وئلاياف خبقدع وااىف فاملاا وىلازغلا نعو

 كالذنافةرورمضوا ز#!الاف 12 نا رذ> اف دعولا ىلا تر رطضاناف لوق الب العف سانال

 ه.ءافولاف مارح دعب ذك فال اةينب دعو لاف# قالخالاثئابخو قافلا تا راما نم

 فعاضيالاو مثالا عفتراىفو اذاو بنذملل ةبوتلاو دسافلا دقعلا ىف مفك بجا و

 ىتأيسفالاو كاذكح نوكيزا هعبطو عئاوماو ضراوعلانع ىل_خاذا اذه

 ناك اذا بولطم لب «زئاجفءافولا ةيئباماوإل الثه روص ثالثف بذكلازاوج
 دنع بال #9 هتين ريدشت ىلع ءافولاىا «هنامث# نمؤملاىلع رورس لاخداهيف

 نكيملاءاو ىتأياك بجاو ثكالا ريغ دنعو لج وزع 6 ىلاعتدللا هجر ءالعلا ذك
 بوجوال هيف دعالاؤدع بذكافنا هلوقهيلاريثيإك هدممت مدعل بذك هلا عهابجاو

 ىئيعلا نع لقنو هياهيزنت اهوركم# ءافولا مدعب # هفلخ ن وكيف بحس! لب 9 هيف

 هركيو ادكؤم ابابا اهريغو ةبهلاب ءافولا بكس ءالعلا لاقو ىراخلا حرش

 ةروصنع جرْذُأ ةئيثملاب دعولا بقعيزا بحسنو مرال هيزاتةهارك هفالخا'

 ةدسف» هكر ىلع بتريبال هب دعوالا ناك اذا ديعولا فالخا بحتسيو بذكلا

 هلاداصاق دعولا فاخو راعملا دع دنع م نال ةيشزلا ىواتفلا ىو ا

 اعرسش غوسيامم هاخا * لجرلا دعو اذا و هيلع ىلاعت هللاىلص هلوق ليادو

 رف اهيلع ناسنالا باث ةللاصلا ةينلاناىلع ليلدهيف ليق #* هلؤبنا ىونو ف

 اذه ىلع نال هي هيلعملا الو ةباورىو هيلع ح انج الف هعنم رذعل لق هي هب افي

 فلدلاالو ابرصسم نايتالا نوكبالنا ىخبذيف رذعل نا ناينالا مدع نال بيرقت ال

 زاوللا عمت دق عئاقلطم ةهاركلا ىتنب هنا رهاظلاف حانجالف هلوق لب اهوركم

 ىنعمىف حانجالهلوةناو ةهاركلا عمز وجل وش ءاهقفلا نه اريثكمم-لاك ةهاركلا عم

 عدي قارن | ةهأرك ريغ هلّرلا|ا ذه نكل ىلوا هكرتوهام نسابإل ىتاعم نمو نسا

 ىوانملا لاق رصملا مدعناللخدب ملولفذ سه ماكحالانا ىلعءانب هيلاذهاركلا لوعت

 ءافولانا ىلع ىعفاشلاو ةقيئحوا نكل نايدالا عيجج ىف هنرومأم دهعلاب ءافولانالو

 دعوالال هتاذبهلامزال دعولاناكثيح متأيال هناربللا اذه لوأيو بجاوال بصتس#

 صخلا لخدبام لكفالللا ل«وهىذلادعوااوةياعرلا حرشىف لاقرذع هعنمو

 هلادع وم راظتلب ساج واماعط فاكت ول أمنه وةفاكوا ةسدحمق كندعأ و4 باسل هيف

 ثيدالاو هنعىلامت هللا ىذر 7 مران دب ز نع 9دت «ءاور ب لمأت ئاحا

 هاخا لجرلا دعو اذا اذكه عماجلا ىف عقو نيتباورلا نيتاه ىلع نيجرأ لا نيذهب

 ئع ملو ىفبذا هتلنىفو

 لوا ىوانملا لاقو صاقولا ىباهشك لود نايعنوباهيفو ىهذلا لاق ىوش سيل

 هدنسو بيرغ ثيدااضيفلاىفلاقمث هيلع مئثاالف داعيلل

 0 اا ا لق راخملا

 6 هآلثع (فاللنا

 عقاواا فال رابخا هنال

 همنعو هل هريجتأ (دع)

 ىف همذل (مار>إ هلع

 هيءاقولاف ةنسلا وباتكلا
 نع اين هنوكلا قحلاو

 ل محفل ركملا

 كندا ةيوالاو دسافلا

 مالا عفترا اظو اذاف

 تعا سالاو
 هيب رب دعولا ماماو)

 تواطم لد( زئادف ءافولا

 رورسلالاخ دا هيفناكذا

 بذي سيل هلال نم وملا ىلع

 ءافولاىا(«بحالدلا مث

 ناو (ءالعا زكا دنع)

 سبل هنال ايذك همدعناك

 الف مارح سياف 0

 نكل ركبملا عفدل اف ولا بحي

 رسل قدصلا قيقحل

 ب لب ) هلوقل كلذ
 ءافولا مدعب ( هفاخ ن وكيف

 ةمالل (اهيزنت اهوركم)

 هيلع هلوةليلد رع

 (لجرلادعو اذامالسلا

 ىا (ىونوزل ادعوهريغ

 مث زةدعو ( بنار منع
 ىا ( حانج الف ه, في
 مثالا نم (هيلع ) مئاال

 الف ةياورىفو) هريغالو

 تاباورلاو هيلع ما

 مرا نب دز نع) (دت) هلو اهكأزومهرملا دوادوباو ىدمادلا (2اور) انضعب اهضعب لمدبفلا
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 || دعب( فاللنا و) مثآ هكراتق امسث(بجاو ءافولا) هلزيدلقملاو ةمئالانم (هعد نمو
 إ 5 51 ةهبشلاوهيوحول ( قالا اههبش ةيففزإ هكرت ىلع ما دع و لادن ءافولا ىلع م نعءاوس هدنع (اةاطممارح) ءافولا

 <! 01| ه.تءاحإك (قافنلا )ةمالعى'(ةيآ)ديق (و) ىهتلااهي دراولا ةهاركلاك ناكفاهنم جو راخاو اهتفلاح نعىهن

 اند فقالاخا نم جورالا ءاهقفلا لاق (فدلحلاا نم) دعأيتلا ىا (بانتجالا ) ىلاعت هللا قي رط ىف (كلاسلاناشو)

 ض ذدخالا و بهاوملا فاك اف داخ ف كم جورالا عقونوا روت 0 مداصيو هأ كر فعض دتشي ملام فالخ الب

 ما «قافولاب ةسف ثاحن نا يعاب نيزسملا ن 4 ادحاوأ ع هماوأ هابأ ملكش 8# نا فاخ

 ليلدب هنيع كر رفكيو

 هللا ىلص ىننلا نع ىورام

 لاق هنا سو هيلع ىلاعت
 رجاف نب ىلع فاح نم

 اهنم اريخ اهريغ ىأرف

 ريسخ وه ىذلاب تالف

 مالكلا و هنيمب نع رفكيلو

 ءافولا نه ريخ ءالؤه عم

 فلح اذا اذكو + نيعلاب

 ىل_صيالوا عوصبأل نا
 وا تاركا ىداولسا وأ

 وا اتضاوتال وا محال

 وا ةباناطلا نم لسغبال

 ن ديعلا واذ عة ا ىلا ىتأيال
 نيك اسما ىلع قدصتاالوا
 رطفلا ةقدص ىدؤيالوا

 هلك اذه ىف هسفن ثنحن

 هدهنال هانم نع را

 ناياوةعاطاهاك ءايشالا

 اهكرت نم 3 ةعاطلا

 اهلثمىف يا ءافولاو

 ةضورلاىف اذك ةيصعم

 ةبقر قتع هيرافكو *«

 نيك اسم ةرشعماعطاوا

 مهتوسكو ا راهظلا ىفامثاك
 0 مايا هث الثماص ءادالاتقو اهذع ز 2 ناو نت ا رسلا 7 م هن دب ةماوريسإ بوثلكل

 لاقواو 7 هريغو ةمدرمثلا ردص

 اذا.لجرلانا

 | < فالئاو » تآ هكراثف # بجاو ءافولا هعيش نماآك دج-ا م مثلا نع مولا

 | «قافنلا ةياوف الخلا ةهبش هيففؤلال وا ءافولا ىلع منع هياقلطم 0 5 رذعالب

 قيرط داريناالا ىوتفلاف ربتعع سيلانه ةيفنملا هما ريغنم فالخلا نا ال

 5 فاليللا نه بانتجالا 9 هللاىلا «كلاسلا نأش وف هلوق هيلا ريشي اي ىوقتلا

 ًاطخناو هلال مهدنع ربتعم هداق نم ريغ فالخذاةمالا لك فالخ نوربتعي مهناف

 بهذموأطملتا لقح د ةفينح ىلا بهذءنا انلوقك قا لق هنكل هداقتعا ىف

 هلوةنكل ردق ام« لاقحالا اذهنع زرت قتملا عروتملاو قمحا لقح طخ ريغ

 لح ىف ىباطسبلا لاق 6 قافولابذخالا وه مهفاف انظولو ةهرملا ىضاقن قافنلا داو

 ىلع عرشلا قفو ىلع هلع هب حدنام مان لص نا ىفوصلا ىلع بجو زو.ءرلا

 - طايتحالا هيلع بج والثمببهذملا نح ناكاذافوصلافةعبرالا بهاذملا نيب قافتالا

 ا ١0]إ هد اقتاوم نوكي ىح هتادابع راسو هةالثصو هةوضو ضاق

 عنلبا سس, مل ناف ءاهقفلا لاوقا نيب عملا ةيفوصلا بهذم ناف دجاو تاامو
 نيتلقلا ىف ًاضوت مل نا كيلع ضّرميال ىعفاشلا ناف ىلو الاو طوحالاب وذ_خأي

 كياولاو ةأرلااو ركذلا

 مهعيمج ريسللاب وعديو ةعبرالا بهاذملا باصحا بحي نا

 ا ا اذا الع (نطريعتال فد اناو

 الصا بصعت الو

 صخرلابلمتلا ناف ىوقالا فاذه ىهتا اقافنا لاح لكى عاهكرت بكف صخرلااماو

 ١ صخرلا هتبحمو هلوقو سو هيلع ىلاعت هللاىلص هلءفاما 0 ومما لما دديع

 ءاهقفلا لاق لق ةعزعلا موزل مالعا لقوا ةعيرشل ميلعت دع لوم

 ةنس مداصيوا هكردم فعض دتثي ملام فالخ الب ةئس 0 نم جورالا

 ثيدح ىفو بهاوملا نع لقن اذك رخآآ فالخ ىف هنم جورإلا عقونوا ةحتت

 .اضيا هيفو هئازع ىتؤت نا بحاك هصخر ىتؤت نا بحي ىلاعت هللانا عماجلا

 أ بحي هللا نا اضيا هيفو هتيصعم ىتؤتنا هركب ا[هصخر ىنؤت نا بح هللانا

 هتعاو دا نم #« هنمو © هير ةرفغم دبعلا بح 00

 عركتلا»

0 

 هيلعق ة هنيزب نيزنا الوا جرخا الوا ىرشاالو عبتا الوا:نالف راد لخداال هللاو

 اذاوىلوا هنع اذولاناكو ةريصءعم هكر ىفال وةعاط هناينا هلال وكالْذب روم ع سيلهناا1 و هسفن ىلع هبا ال كال ذءافولا

 ص 0 اسس راح اذك ناكم ق نيتءكر ىلع ١نا ىلع هلللاقولو ءافولا هيلعف موصانا ىلع هلللاقو

 هضغا|بابسا دثانهىا (هنموإل راهزالا عماج ىباتكى اهتعدوا رازساو ثاحا انههّقب ةضورلاىفاكلوصالا

3 
4 

 ا ا



 نو. ا ن٠ ردصام 0 لاما دع ءالا 4ك 00 ع 2000 مرمر

 ىف بضغ هلال دومح“ تاركتملاو يمال

 هنافا#مومث*وا ف لبةتسم مال # مودح* وا ميم لوغشمل ةجاخلا ضرعو ملكا 9
 7 مص نم ردصام هنم وي احلا بئاصللا وانالبلا نم هباصا #1 نو ز<# واي ىضاملا ىف

 ه6 راثعو 8 نو:لا نمي مشو ىصلل# ريثك تا ناوح وانو +وا

 1 لا برمض زوك # برضي ونءلي ومشياعرو 2 هام بضغف 9 نا و. نم

 ةءادرو# عبطلا ثبخهؤاشنهو بضغلا عاونا حقا ند ا .# عون لا اذهو 2 006

 دنع ىو رك مهاوهىلع ىثعو مهاذا لمحت كو ىلاعت هللا لص ىنلاو سفنلا

 ءاك معساةايلصإ نا دير ااناو ةالصلا ف لخدال ىنالاقهنا ضي مودهيلع ىلاعت هللا ىلص

 بضغإ و هنالص ز> وا هتاف ةاكبهءادجو ةدش نه لعاام ىتالص ىف زجوتاف ىب هلا

 م2 وروح 3 داج_ ىلع بضغلن ها بضغلا# ادهن م محئاو ٍِ ه.هبلق لغشناو

 بضغنم ىوراذ عض ضولا دنع 000 مدعوا هي هراع « هطوقسب © ||

 هذخا ةذدارا دنع بود :لاعم ر هلا رفف هبوث 3 يلععضو رح ىلع مالسلا هيلع ىب دو

 هراسكتا #9 مدع ه6 وادعاطقنامدعوا د ءالقعلا ل مذ لثهلعف رخلانال ليقف بولا

 0 «هفلتو هرمضياعر لب مشنو #2 هدأ ص نع هفادعأ * تضغف اواو

 «ىذأتالو روعشالو هلتايحال هنابهلععم قه نب رذبملا فلخديف عببلاو قارحالاو
 ىذملاىف # راثعلاك هسفن لءذ ىلع بضغينم ف بضغ © و © هقشو هءرض نع

 ارو هنري هنعلي و هسفن بسيف هداراا# هلا.عا نم » ”ىشناسحا مدعو 2

 هلل هلايصعب هسفن ىلع بضغي نم فال عفت م ناكم نء اهقليوا هسقن لاق

 هكر وا 8 تاءاطلا ضءب نع يك هلسكوا ف هيهانم باكتراوا هرماواك رتب هي ىلاعت
 املع لمف ىلوالاو اهثود ااداقن ىتح # ةقاشاروما هيلع لمحف لفاونلا ضعي

 عحاوا موصلاب رذنلاك ةقاشلا رومالاب * رذنبوا فلحاعرو © مسانلا نم هلعلو

 4 اذه + محنأو 2 اهب باش , ةيلاد## ةيج## ةريغو نسح اذهو 8قدصتلاوا

 هللا ىبص 320 ىلعوا ههاوثو ءماواىف ىلاعت هللا ىلءبضغي ند هلك ع روكذملا

 دبه بضغلا## اذه عشبام اريثك واف مد رفك اذهنال *« هتسفف ِض و هيلع ىلاعت

 هللا ىلص هد 4 0 ااذههل هريغلوق هدم 3 0 ةىلع يضغلا

 ىلاءتهللايذايعااو رفكي وم السلا هيلع هبيبح وا ىلاعتدللا ىلع بضغ © سو هيلع ىلاعت

 هللاىلص لاق اذلف 8 كلاهما دشاىف هءقوب ىتح هبضغلادوقو ريغلال وق نوكيودنم
 ل ىدنقف قازرعتدالا بضغلا ع نهرهاظلا أ ناعالا دس بضغلا مسوديلع ىلا

 بضغلاىلا ةراشا اذلف هلوقنا رهاظلا ناو كلذك سيلو ناعالابضغ لك دسفب
 ىهو هني رقلا تابثإ مزال دهعلا ديرا ولو ءافلا ظفل هياع لدنك هلوسرو هللاىلا

 زاجيلا ماوع.دارب .نا'الا لالدتسسالا لسمضال نامالازداسذ.لؤا' ولو ةكلش
 ةيؤر دنع بضغلا اماو © انلاعا تائيسو # انسفنا روش نم هللاب ذوعنف 0

 ةنايص *# ندال ةرجحو ىلاعت هللا

 ل 20 ناوي دوا
 و ممثو ريتك اك

 نءليو وم شيام رو بضغيف

 عفان م اذهو برضو

 ثيحو شنهو بضغلا عاونا

 نم اذهنم حبقاو عبطلا
 واهط وقس داج ىلع بضغإ

 هعاطقنامدعواهرا رقمدع

 بضغيفهو<واهراسكتاوا

 هيرضي امير له مثيو
 هلةايحال هناي هزع عم هفلتب و

 نور ىدانالو روعشالو
 2 لف لع كيلا
 ناسحا مدعو راثالاك

 هنعلبو ةيسقت بسرق ىدن

 بضغي نم فال هب رضي و
 راسن نار هد لع
 ضعي هكرتوا هلك وا
 هيلع لمحت لفاونلا

 فلحامرو ةقاش اروما

 1 اد وردم
 هلك اذه نه

 ىلاعت هللا ىلع بضغا ند

 ىلعواهيهاونوهماواىف

 لاجل نا لص لوطا
 اريثكو هتاس سو هيلع

 ىلع بضغلا دعبا ذه عشب ام

 فاو ةيشد

 اذه هل هريغ لوقو ”ئث

 وا هيهنوا ىلاعت هللاما

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هيدن تأ

 هللا لص لاق اذلف صو

 بضغلا سو هيلع ىلاعت

 هللايذ وعنف نامعالا دسش
 اماو. انسفنا رورنش نه

 ةرهى ةأم
 هدودح ىدعتب وأ هءاج قر نا نه (نيئالذيج و ) اهيرض .عو سفنلا ردح ىفال هناحو هتيجح ىف 1 ةيزاجلا ةيفرظالوا



 هلزو اجلال ثم و(عورشملاد حاز واجئنمدعو)) طبرقنالو ظارفاالب ىنعي (لادتعالا طرشبإل هنوكهدح لح (نكلو )

 آجورخىا (ارومت) هبنايتالا (نوكفمارحاهاكن اف قراسايوىطو ايو ىفازايو قفا:ءايو رفاكايك ) هلوقب(لوقلا ىف
 ولعنال مكاهنا 0 مكج رخا هللاو « ناسنالاناش لهطلا نال (لداحاي وحن ىتكيلب) عرسشلا دح نع

 عورمشملا دل از واح مدع طرثب(و) لوقلأىا (هل بلا بضغأا ن٠ من1 لك و لدا ىلقعلا صقاناب ىنعي (قجاابو)

 و اذان (اقلكا) برضلا (وحراجلا) برضلا (وديد_ثلا برضا اك) هلوةيزواجلا لعغلا لثمو (لعفلا ىف
 ا(ةيصعملا نيبو هيب قيرفتلا) ب(و) 4٠ + هيلع بوضغلل بذا و<) لعفلااب بضغاا ىف 6«

 كك

 ىل ا عت هلل

 هلوايملا (نكءالذاالا)

 اهنييو هاد قيرفتلاو
 ةدشل «(برضلا نودب)

 املع دص رح ةوقو هناكم

 برضضلا نو (رصتقف)

 (ةرورضااردش) ىلع

 لب قيرفتلا هه لصيىذلا
 فاأب هيلا ناس وهفضي

 اهلح هلع كيصَح

 اهنبو هنيبلوصق

 هردص ضي الُئاد مي مث

 ا صا مالسلا هيلع

 مدار 0 |اولاقف
 الا لاهيلع مهاربا لاق
 اولأقف ا 1 نا

 مهارإ لاف ك-:ةحاحام

 ىرلاودجما مالسلا هيلع
 اورواشف ةدحاو 5 مع

 ولاقو م41 ايف

 اقو رم م:طمص ادق لح رلا

 ا

 ةيم دن رلان دج“ ولف

 انتهل !ىلاانعج رمثةدحاو

 تدهج ىنا ىولا مالس |! | هرلع لاقن هير جبان ضرالا ىلءمهسؤر اوهضوالف اع مج اور كالذ انردال

 ىتازاب و قفانمابو رفاك ايكلوقلا ف عورملادل از واح مدع ولادتعالا طرسشب نكل وو

 احورخ# اروهةنوكيف مارح ظافلالاهذه لكوا اهلك نافقراساي وىط وابو

 ىتببال هنكل ريزعتلا مزاي /ناودنال الوأمىتا ولوريزعتلا ٍتياذلو عرشلادح نع

 ملاعلااما و هلع سهن ىلع شب ململاءوا دفن ىف لهاجاما هنال ## لهاجاب وكنب ىنتكي لب 8 ثالذ
 ىا «« قجاايو 2 ءاطعاهدابع نه هللا كاما ىلاعت هللا لاقأكل هاملاب قدك لماعلا ريغلا

 رارصالاو ةدئاعملاك # هيلا جتحانا قه ركنملا برش مل جحا نكيملولف لقعلا صتان
 نيلي وقفريلب ءادتالاىف اضياثالذلثم ىتآيالنا ىلوالانا ىلا ةراشا هيف راهظالا ىف

 هلكسمالا ىف قذرلا ب < هللا نا [- -وديلع ىلاعت هللا ىلص لاقوانيلال وهلال وةف ىلاعتهل وة ىف اك

 باقلا ظيلغاظف نوكيالو ةقفشلا و نيالا غبن و باسة> الا باصن ىف و ريغصلا عمال فاك

 قفرال حج رايلاةف فينعل ظعاو ةفلللانومألاظعوواناالوق هلال وقف لاق ىلاعت ا

 نيلو قرب ظع.ذ ءانيلالوق هلال ومذ لاةهقفرلاب عاف نمر ىلا كما ريخ هللا ثعب دقذ

 ملح هنع ىهنءاعف قرف رم مايا قيفرالا ركملا نعد. الو فو رعملاب ميال وهلع ىلاعت

 «ديدشلا ب رضلاك ف لوقلا فهل وق ىلع فطع ه6 لعفلا ف ووو هنع ىهنب ا ميلح هن رم أ اعف

 مدس اوريغتلف اركنممتيأر اذا كو مات دل لس قال دعلا ىف زواكلاك

 فينعلا مالكلابو نذالا ك.رعتبو عفصلاب ريزعتلا نوكيدق باصنلاىف لاق ثيدملا

 نمو ةيصعملا ةرشابم لاح دح !لك رب زعتلا مدن ىواتفلاق ولاملا ذخابو برضلابو

 بح ىلعدلبلا نع لاب وهتيب مدهبو ءادتالتقلاب نوكيو همدردهتافرعوا دح

 تضغلا ىف « ىئتكي لب فلتملاو حراجلاو # ىضاقلاو مامالا ىأرو هتاسنج

 اهلجال بضغ ىتلا « ةيصعملا نيبو هني قيرفالاو بذملا و: © لعفلاب

 رصتقبف# ةرورضال هب ىتأف دد_لا 3 برضلا نود قدما نا الا ِ

 اهردش ردقت ةرورضلاب تدثام نال دملا زواجي الو # ةرورضلا ردقب

 (ريثكو)

 غه*0*2#2 ]| ]| ]| |ز1ا ]  آ ]زذ 61١

 3 |وءفرف مالسالاب مهرودص حرش م مالا كد ةيادهلاو قفوتلا او اذه قوف ىلذقاطالو اذهىلع مه :اجل ىتحدهج

 ١ | ]و راعاضاىذلا لعبا _ت>الاق قفرلا بحس! و ةلكاسم « باست>الا باصت فاك اه.جن اولل“اف دوت نم م-«ٌؤر

 . ماسلا اهنع ىلاعتدللا ىض رةشئاءتلا#قف م كيلعو لاَقق كياعماسلا اولاقن سو هيلع ىلاعت هللاىل ىنلا اونا دوملانا

 ٍ آس وففنعااو كايا قف 0 مسوديلع هللاىلد هللالومر لاقذ مكيلع هللا بضغو هللا مكنعل 7 لع

 | ةتانيحالا 0 م4 اتاعسلالو موف ىل باج سي يلع تددرو تاقام ىججس ملوا لاقاولاقام عم وا !او



 نورمضيف (اذهىف نوئدْحيإل ركنملانع ىهالاو فورءملاب سماللبسللا ماقمىف نيب وصنملاىا (نيبستحلا نهريثكو)

 ةماقاوهو (,هريخ ىيالف) ارش (ةبسملا ىف بولطملا دحانع نوز واح ى ا (نوطرفيفإ) ترضلا ةحاح قوق

 حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءردورشلار يدنا موا_ةالف ىعرش حن“ ريغب نهؤملا برضوهو (مهرشإل فشلا

 عطيغلا ظكنم لضفا)) ملا ىا (وهولحلا ىف بضغلاب ه2571 ف»- ةقلعتلاتاماقلا رخاوه ( سماملا ا ماقملا)

 ىعرشلا ىبهللاناف ركاملانعنيهانلاو فو رعملاب نبع آلا ىا## نيبستلا ند ريثكو##

 «نوط رفيف برضلاةجاح قوننورضيف «اذهىف نوئطخ ## كاذ باستحالل

 صتخا ف رعلا فو عو ش٠ لك لوانش ماءةعب سلا ىف وه# هبسملا ىف وهدملا نوزواحيت

 باست>الا باصن ىف ليصفتلاو عراوشلا حالصاو فزاعملاسمكو رولا ةَقاراكروماب

 دسافملاءردو ىعرش حجب“ ريغي برضلاك ه# ره شوو باستح الا ىف * مهريخ ىئبالف#

 اههنعىلاعتهللا ىذر دوعسم نبأ عم سعب ناكر عنا باصنلا ىف و*عفانملا بلج نم ىل وأ

 اش مجقاام لاقف هيلع روسنف هدنغت ةمنغمو با رش هندي نيد حبسا ذاف بابللخ نم علطاف

 ىلاعتهّللا كاهن دق و تس.س< ثالث ىف تيصعء دقنةدحاو تيصعنالجرلا لاقف كالثم

 ا-هروهظنم توبباا اوتآت نابرباا سياو ىلاعت هللالاقو تروستو اوس.سجنالولاق :

 اال
 رجب رذف كافللا رفغ لاقف ىلر فا تنالهف تقدص رعلاقف اوسنأتست ىتح مكن 2

 ريغاتوم اولخدتاللاقو نذاريغب تاخدواهباونان توببلا اوتأو قنا نم

 ىناودلا لالحلا دضءلا حرش رخآىفوهلرلاعت هللا رفغي لنا رمعأ ليولوشبو ىعيوهو

 لضفاوه ورا ىو بضغلا تاماقم نم ©« سهاملااماقملا #9 رخا وح: ةصقلا تعفو

 جاتحم بضغلانا اهيه رعب ول ١ ان كك ظيغلا ماظك ىا دي هنال ِظء غلا مظكن م

 الف داتعا كالد راص 1 دوعئاذا نكلو ناقل مال « ةريثك 5

 مدع #8 ود «طاوو» 'ىممساك | ابا تك (قبرط اذهو بعل هرظك ىف نوكي

 # لقعلا لاك 00 لادو راىا رهو بضغلا تت دوجودنع «ناجملا

 لزاوالاو عئاقولا لافسساَف د هدشاو دك ندا 5 دوجو عم هبضغ مدعل

 بضغأ | ىا# هعوض>و بضغلا ةوذ راسكذ ا# ىلع لاذ و املع هرايطصاو

 ملا ىف« هيف واندبامل ظيغلا ظكو فلا قادت ا نكلو ه6 لقعال## هدايقناو هللذتىئعي

 دصقاا# للا ليصح# قيرطيفو هتارمث دئاونىفو ما دئاوذىف ««دصاقم ةثالث#

 ضر ىا «ىلات هللاةب لوالا ةعبراىهو رطااوفىف لوالا

 تلاقاهناو اهيودانعو  اهنع لااكعت هللاىذر ةشئامنع# قاهفضالا فصول

 مدع ىف بجاوااكتراص « تبجو لوس سو هيلع ىلاعت هللا ىل د هللا ل وسر ثمع#»

 0 « 1 36 لوعفلل ءانبلاب # بضغان« ىلع ىلاعت هللا بعإ# ايداع ابوجووا ىذا

 هب فصتا نع 5

 2هلالز هناي قنا ملأ

 نايف دعب مال

 دو>حوأ هنم )شع بضغلا

 (جاتحمإ) هنم عنامال و هبيس

 (ةريثكة دها ىلا )كلذل

 جاتصف ماقدق بضغلانال

 هبهل هيدمكا# هءواشأمل

 » نادضملا مدع راو 7

 ةدشوتابثلاة وقل ةلاضا

 للا ىا«وهوإ) ةناصرلا
 نم( لقعلا لاك ىلع لاد)

 راسكن ارث ىلع ور هنماق
 و هنم ©( بضغلا ةوق

 بضغلا ىا ؛ هعوضخ

 «هيفوإل هي ماقلا (لقعال)
 «(دصاقمثالثإل ط1 ىف ىا

 كاوفىف لوالا د_صقملا
 اوف ىف ىناثلا دصقللا ربما

 كلاثلإ د معلا ةهنارك

 آل ليصح قاطو
 كاوفىف لوالا دصقللا)
 لوالا (ةعبراىهو ما

 ةننزىناثلا و ىلاعتدللا ةبحم

 مداد دم2بولطمو

 معلا نيرق هنوك ثااثلاو

 تاحردلا عفر عبارلاو

 ةديابسا ىف: ىوابتلا: ىف لاق مث .هيلارينل بضنلا ىف اذهو هضطا نه كلارا (ىلاعت هللا ةبهم لوالا)
 معز واج رخا + هيحاصل

 هللا بص هللال وسر تعءعتلاق اهلا اه ءهللا ىذر ةشئاعنع) عىل 5 ةشر ) (فص )هوه هلزوهرماةوفصلاىف

 مدع ىف ىلاعت هللا ل: ءدجا وااك تراص ين ل ( ىلاعت هللا 4 9 هناذ ىلء ىل ىلا« هللا ن باح الاب 0 جولوش م لق

 نهى لعافلا ريغل ءاأ اب (بضغان 30 ب ل 4. هبا *للاىقاك قل ؟اللاو رردااىن هع ا نلرعأ]

 تهاوملا ىفاكىلاعت هللا ريغل بضغلاىف اذهوماللا مذ (يل )بضغا ةوآل 1 تايدسالا ناديسإ هاضغا دارب



 ه09>6-  (ةماةنع) (بط) هلوقب هلزومرملا ىناربطلاجرخاو *
 ىلاءت هللا ىذر ءارهزلا

 كا دو لاف تل اياهم

 سس و هيلع ىلاعتهللا ىلص

 (ىل ابحي ىلاعت هللانا

 ةفصةريخالا ءايلاددُثَت

 ىنعي ءايحلا نم 0

 نهىضروو بحن هللانا

 لكل ىعادلا ءايملا هنماق

 لك نع عدارلاو ليج
 ىا ( ململا 2 ةلاذر

 ىا (ففعتلا) حوفصلا

 سانلا ىدباىف اع ززرحملا
 ةرورضالب ةعانفوادهز

 ىا © ىذبلا ضغبو )
 لجرلا ىذبلاو هيفسلا

 مالكلاب ماكتملا شحافلا

 وهو ءاذبلا نم مجقلا

 شحاوفلاو ب ابقلاب ماكنلا

 © شحافلا  بوبعلاو
 فطه شفلاب ملكتملا ىا

 (فءاملا لئاسلا )هل ريسفت

 فاملاالا نم لعافلا ةغيصب
 بلط ىندجلا حاملالا نهي

 نه ( ىنثلاو ) *ىثلا
 ماى '(هنوك )حا ئاوف

 ىبص دم ايولطموةنءز)
 جرخ |( سو هيلع ىلاعت هللا
 هلزومرملا ايندلا ىلا نبا

 نايفس (نعابد) هلوشب
 دعا لك نص وا
 ناك لاق هنا ) ريغصتلا

 هللا ىلص ىنلا ءاعد نم)

 ىئنغا مهللا سو هيلع ىلاعت

 قاس مث هريغو نطق رادلا هبذك نازيملا فلا وك الا هةثودق رافغلا دب ءنبدوادنءدج-ا
 ىناربطلا «#بطو## ثيدللا عضيناك رهاظنا ناسالاىف لاقو ربملاا .اذههبذاك نم

 « [سوهلع ىلاعت هللاىلص هللالو-رلاق تلاقاهنا اهنعىملاعت هللا ىذر ةءطاف نعول
 ساللا ىا تلةساهنع ىلاعتهللاىىذر ةشئاءناا_هنع ىلاعتهللاىضر اهيقانم نمو

 لاقو اهجوز تلاق لاجرلا نمو ليقةهطافتلاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاىلابحا
 هبر نذأتسا ةليللا هذه لبقطق ضرالالزنيملزن كلءاذه ميسو هلع ىلاعتدتلا ىلص

 بابشاديس نيسملاو نسملاناو ةنلا لها ءاسنةديس ةمطافناب نرش و ىلع سينا
 نيملاعلاءاسذ ةديسكنا نيض رئاما ةيئباب - و هيلع ىلاعتدللا لص اهللاقو ةنحلا لها

 كتجوزهللاواما كملاع ءاسنةديس تناواهملام ءاسنةديس كلتلاق ميممنباف تباايتلاق

 لاخلاو ةشئامك اهتاورةرثك ىضتشءىنلل اهبرق ليقناف« ةرخآلاو ايندلا ىفاديس

 رهشاةتسبهدعب تتامذا مالسلا هيلع هدعب اهرعةزثك مدعلا:/ة*ةلقةياغىف اهئداحانا
 ناضمرىف فصنو نيرشع و نامث ليقوةنس نيرشعو عست تشب رهشا ةثالثليقو

 نه ةهبشم ةفص # ىلا بح ىلاعتدللا ناو يس واهي | ىلع ىلص واهنع ىلاعتللا ىضر

 «# فغعتلا ياهلا 9 ةلاذرال عادولا ليمجلل ىعادلا ءا_ملا بحاص دبعلاىا ءايملا

 ملكش نم « ىذبلا ضغسو# ةرورض الب ةعانقو ادهز سانلاىدباىفاع زرختلا
 تويعلاو متابقلا و شحاوفلاب ماكتملا » شحافلا# هيق_ىلاب سس دقو ءوسلاب

 ءايلاك رابحي ىلاعت هنا ثيدملال دف ”ىثلا بلطىف دما ململا ي فململا لئاسلا و

 ىلاعئدللا ىلص دمحم ايولطموةنءز# ماى « هنوك ىناثلا9ه بولطملا « وو ةفعلاو
 نهناك لاقهنا ريغصتلا ةميص ىلع  ةنيبع نبا ف نايفس## نع هاند ف سو هيلع

 ىلاعتهللاب ةةالوع و عفانلا معلا دا رملا# لعلاب ىتتغا مهلا مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ءاعد

 ردصلا ىف طبىذلا !ءلاوها ذهف هدينبب بدأتلا و هلدبعتلا ةيفيكب رعلاو هناعماوةئاقصو

 هءزلي وهلا ةعاط ىلع هيناعتسيىذلا وه مفانلا علا ليقو مالساللح رسشني و عستف ءاعش

 مع لك ىلسلا نجر لادبعونا حشا الاقو « هللادودح ىلع ف وةولا و ىلاعتهللا نم ةفاخلا
 نسح ىلع هلمحالو ىلع ةقفشلاو قال موصنلاو عضاوتلاو ةيشمللاهبحاص ثروال

 ةفلاحو ةنامالاءاداو حراولاظفح ولالملا بلطو هتقفاومماود وىلاعتهّللا ةلءاعم
 هنم | اهلل ىتاذامتشا ىدلاوهو عفن الىذلارعلا كالذفت ا وهشلا ةنايص و سفنلا

 عضاوتلا ىلع هيحاص لدبام عفانلا علا ددلانعو + عفش ال ءنم كيذوعءا هلوقب

 ايدلا نع ضا الاو هللا نهفوملنا و رهاظلاة بة سمو رورسسلا ةياعروةدهاملاءاودو

 نومصنلاو اهفنءىلع اهيفامك رتواهبابرا باونا ةاحمو اهنم للقتلاو اهبلاطنعو
 هينعبامىلع لابقالاو هللا ءايلواميظعتو ءارقفلا ةسلاحمو مهعمقلملا نسحو قليل

 ءادلا رحب بيبطتلاناك اذاف نبدلا ءاد ايندلا ءاودو نيدلا بيبطملاعلاليضفلالاقو +
 * رعس * هريغ ىئربب ىتف هسفن ىلا

 ضيرم وهو نمانلا ىوادب بيبط + ىقتلاب سانلا 0 ىقن ريغو

 هرونب ىدتهي نطابلاو رهاظلا ىف هب ىدتشاماماناك نبدلا نمل حلا اذهملاعلا ناك اذاف

 ضم هنالا ىنغلا سيلذا ايندلا ةنيزبال ةرخآلا قب رط ملسع ىا ( علا



 او) ىلةنيز هلعجاىا (رطابىنذو) رادلاهاطعو بطقااوهو

 ثيدملاو يل هناف ةرثكلا ضا مالا نم ةعصلاب ىدب لج ىا(ةيفاعلاب ىناجو) مكاقنا هللادنع مكمرك ١

 ىعباتلا طوقسل لصفنم فذدملا هدروا اهفوهو الوصوم رعنا -هق 0 ز- ثيدح نميعفارلاو راجيلانءاءاور

 ناسحالا ةكر وهدابع ىلع ىلا تدلل اة جن وكي و هعبت نم لكامل *ىضتسي و هبعص نم لك

 لب زواحتلاو ىذالا ىلع ربصلاىا 6 خلاب ىننبزو مكلا حرشىف اذكمدالبىف

 ههجوحجثو هتيعابررسكدنع اذلوماقتاالا ل رثو ىذالا لمحو مارك الا وناسحالا

 مهللا ةجرو ايعاد تعب نكلو اناعلثعبامل لاقف مهلعهللات وعدول اولاقدحا مون

 اذهىفام رظنالضفلاو ها ىضاقلالاق «ىموةلرفغادياورىفو نولعلال ههناف ىبوتدها

 افع ىت> مهنعتوكسلا ىلع سس و هيلع ىلاعتهللا ىلص رمصتش ماذا را ةياغنهلوقلا

 هلو ةجرلا بدبس رهظا مث دهاوا رفغالاقف مها عفش واءدو مه رو ىلع قفشامث مهنع

 صاك ضايعل ءافشلاىف ليصفتلاو نولعنال رهنافلاقف مهله مهنعرذتعا مث ىوقل

 مكيشتا هللادنع مكم رك انا ىلاعت هللادنع اهنهماركاال هناف * ىوقتلاب ىنمركو ف

 نيدلا ةمالسىهله ةيفاعلانا مث ملكلا عما وج نم ةيفاعلا لبق # ةيفاعلاب ىتاججو ف

 ةماقتسالا :ىهوا ةينملا نم بلقلاو ةوهشلا نه سفنلاو ةف ل نمل معلاو ةعدبلا نه

 هللاعمبلقلارارقوا تاءاسلا رمىلع تاماطلا ةدايزو نيم اصلا ةبحاصم و نيدلا ىلع

 هريغىلا ىلاعتدللا كلكي النا وا ءايرالب لعو ءانعالب قزرو ءالبالب سفنوا ةظل ىلاعت

 ةداهشلا ىلع ماناوا مركلا برلا ىلع لكوتلا و ملسبلقو مقسريغ ندبو ميوقنيدوا

 ىهواةنعا لوخدمت ةمالسلاب طارصلا ىلع رورلاو ةيالولا لها ةمزىف ثعبلاو

 سجو ءاضقلاب ىطرلاو ركشلاو صالخالاو لمملاو علا ايندلاف سو سثع

 ةاحملاو طارصلاىلع زا
 مالسلاوةالصلاهيلع لئسنيحو ةيفاعلاىفلاوقا هذهنانجلا ىف لوخدلا و نارينلا نم

 ةيفاعلا نم اريخنيقيلادعب طعب مل أدحا ناف ةيفاعلا ىلاعت هللا ولسلاق ءامدلا لضفا نع

 «هاروءأمو لعلانيرقهنوك 9 لا دءاوف نم «ثلاثلاو» ةصلاخللا نع لقن اذك

 هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاقهنا هنعىلاءتهللا ىذ رةرب رهىبانع 8 ىنسلانبا «ىنمه

 اوبلطاو# ةيافكوا انيعبوجولا قلطم ىمالا *# رعلا اوبلطا سو هيلع ىلاعت

 اولعجا * اونيل لاو © راقولا ةينكسلاو بدنال سمالاليق © ةينكسلا معلا عم

 الوهةذتاسالا « هنم نولعتتنإو © ةذمالتلا نم ه نول نم © ةنيل مككالخ

 عبارلاو كذح مكلهج بلغف 9 ربكتلا وهو ربجتلا نم # ءالعلا ةربابج نم اونوكت

 رازيلا * 1 ىنارباطلا *# بط  نانملاىف :# ناينبلا فرشو ثاحردلا عفر

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هنأ هنع ىلاعتهللا ىطرتماصلا نب ةدابعزع ©

 ريبصتلل ليعفتلا « ناينبلا هب ىلاعت هللا فرسشي ام » مكربخا « مكشننا الأ سو

 و<لاو تانسلابنازملا ناعجرو هجولا ضان ةرخالايىف

 نا كدنع سان لامر 5 نك نر (ىوقتلاب خمرك

 بهاوملا نم ىبامتتلاو

 ها وذا نم( تلاثلاو )

 ىا (نيرق هنوك) را
 (هنارومأمو علا )نراقم

 هلزومرأا ىبسلانءاج رخا

 ىبا نع )(ىن-) هلوشب
 هنا هنع ىلاعتدللا ىذ رةرب ره

 هللا ىل< هللا ل وسر لاقلاق
 معلا اوبلطا [سو هيلع ىلاعت

 ىئيع هضعإ ض رف هيلطق

 (اوبلطاو)ىنافكهضعبو

 نوكسلاىا ( ةنيكسلا)
 «اونبل رماو ) راقولاو
 فسلانص نبلا نم 0

 ةنيل مكقالخا اولعجاىا

 ةبلطلا نم ( نولعت ن1 )

 نولعتت ناو ) ةذمالتلاو

 ذياسالاو حب اشملا نم (هنم

 هوز رويل نلاظلا نم

 ملا راح نب اونوكت

 ربح ىذلا وهو رابج مج
 5 هدام ىلع هريغ

 0 لعاف ) ركلهج)

 00 )ع عبارلاو كل 2

 (تاجردلا مفر )حل ائاوذ

 ةيساحاوا ىلاعت هللا دنع

 (ناينبلاف شو )ةنجا ىف

 ةلمملا مضب (ةدابعنع)(زبط) هلوقب امهازومرملا رازبااو ريبكلاىف ىتاربادلا جرخا + ىسملا وا ىونعملا نانا ىف

 علا ىلع اضن رح( سس وهيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاقدنا هنع هللا ىذر)ىراصنالا (تءاصلان ) ةدحوملافيف#و

 رييصتال ليعفتلا (نايذبلا هب هللا فرسثي) ىذلاب ى' ام )ةئيذتلا نم واءابنالا نم (ركشنلا )حاتف:ساةادا فيفضأ ب (الأ) هيلااقوشم



 ١ ماللامضب 40 لاق هللا ل وسراي جانكدن ىا 6 اولاقتاحردلا هنعفري وز قام ناءئيلاو ايلعىا اهيررش ءريصاىأ

 : كسفن قدابعلا نم( كلظ نع)ةذخا واكتب( وفعتو )ل هريغوأ هلودب (كياءإ بضغوىاأ ءاهلا رسكي «؟لهج نم ىلع)

 ( ماحرالا ةلص نم عيطتسلاع «(لصتو) كك ا ةدهاجم ا (كمر جحا نهر ل دنع نم 14 ىطعتو 9 0 كب قاعتاموا

 1 نبللا) هرم ريسفل (ىنعا) لكلا جنت جات ىا «(هنار 2 هر حز كعل لقا «ىناثلا |١ دصعملا ) مه «(كعطق نم )

 نها نلشلاو هيلعرانلا ةمردلوالا 1118 (ةسدج ىهوإ فنعلادض 56 أن ” نوكس وامه ا 8 «قؤفرلاو

 نامراا مدع ثلاثلاو

 نر عبارلاو ريذخا نع

 ةيحم سمامدلا و هبحاص

 (ةمرح لوالا) ىلاعتدلا
 4 هيلع رانلا) يرحم ىا

 جرخا* اهلخد الف

 هلوشب هلزومرلاىذمربلا

 نا)هلادبع (نع)6ت)
 ىلذهلا لفاف نا( د وعسم
 هلأ هنع هللاىحراإ

 هللا لص هللا ل و_سر لاق

 فيفضب الأ سو هيلع

 6م رحت نم كربخا]) ماللا
 عنمف(رانلا ىلع) ةينلاب

 م« مرع نو رام
 6 رانلا هيلع ) ةيقوفلاب

 ةياور ىفو اهاخدألف

 هلع مرح نع مريخاالا

 اذه ناك الو |دعوانلا

 ىنتكا نءؤم لكل ايولطم
 هلوق رك ذ نع ىوارلا
 من اولاق نيرضاملا نم

 اوجاتح مل ه>وضولأوا

 ىلعإ هلوشب مهئذيف هيلا

 ةرقانلا يلا رك م لك

 اففح (نبه ث ريل نموا

 | رداد 0 4 علا مصل نب 0 0 ع دباوف نم 0 0 0 5 ١

 ىلعإل مذب 0 هللا د وسراي مذ اولاةتاحردلا هب عفربو #8 افيرش ا

 كم رح نم ىلظعت وجيرإظ نع وفعنو كيلع 3 بضغ ىاءاهلا سسك لهج نم

 نمىطعتوكعطو نم لصن نا لئاضفلا لضفا ثيدح ىفاكو# كعطق نم لصتو

 هللاك عفن تالصخ كلعاالا عماجلا ثيدحىفو +كللث نع مفصتو كمرح ن

 قفرلاو هيف لءتلاو هليلدلةعلاو هربزو حلاو نمؤملاليلخ علا ناف علا كيلع نهب

 ردصلاةعسهنال اريزو مل !ناك امنا ىوانملا لاق* هدو:جريماربصلاو هوخانيللا وهوا

 ىهلآلا رونلا جولو عستب اءاوردصلاةعس سفلا بيطتاقاو تباطفرشلا وريتلا

 _ ةفص ىهو باقلاحاريساو فقوالا تلازوةريملا تيهذنيةيلاروت قرشا اذاف

 سفنلا تقاض محادقف اذاف دك هيضتقامىلعهبر ساىلعهرزاوب نمؤملاريزو وهف

 | دصقملا 8 ةدايسلاو ةرازولا ءئاوذنمذا ركذ اهفرصحتال رخل ةدافنانيث.دملا

 نبللا اهب « ىنعا في هتمت حئاننىا هي هتارمث اوف ىف 9 ما ادصاق«نم ه« ىناثلا

 ةسجخ وت دءاوفلاىا *« ىهوإل# بنا انيلو لعفلاةفاطلوهو فنعلادض ه6 قفرلاو

 رانلاهيلع مركف هبحاصي نم لكى نيالا مقفرلاهلاح ناكنف هيلعرانلاةهرح لوالا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هنا هنع ىلاعت هللا ىض رد وعسم نا نع ف هك تالف

 ىئاربطلا نع لية و فيعض هنع ىلا هتهللا ىذ ربعصم نا هللا دبع هيف ىغيفلا نع لق#م سو

 رانلا ل صتال 46 رانلا هيلع مرت نمي ورانلا ىلع مرح نم كربخ الأ مهيحتلا لاج رهلاجر

 نوهلا نم نبيهم عض وتلا و فطلتلاو سلا لا ف سانلا ىلا بي رق لكىلع## هيلا

 عرشال داقنيو مهءدخو مهناو> ىضقب## لوس راقولاو ةنيكسلاو ةلوهكاوهو

 هبحاص لخدي قاملا نسحنا ثيدحلا اذه نيب ىدرواملا لاق + هيهنو هما ىف

 01 ل تلال هس ناسنالا#نوك نك رابع قلدنا نبح ناف :رآقلا لع هم لارا ددكلا

 3 0 مضب © نميلا ىتاثلاو هه ةيلكلا بيط روفنلا ليلق هجولا قلط بناجلا

 هللاىضر # ةشئاع نع قهيبلا # قهؤ# طسوالا ىف ىناربطلا « طط## مؤثلا دض

 © نمي قفرلا مسو هيلع ىلاعت هللا لص هللالوسر لاق هنا 9 اهيونا نعو اهنع ىلاعت

 ىَدَش نيلىا ةنوشذلا دض «لهس) راقولاو ةئيكسلا ن وهلا نم 0

 ةكرلاو د 5 8 ققرلا 0 و 55 30 0 لاق هنا 0



 ةكربا ق#قلذلا ءوسىا(موش) رومالايف فرسصناا لجرلا نسم الناو قا نوكسف جنب وان وكسف مضل( قرذلاو)

 ناب (ريخلا نعنامرملا مدعتللاهلاوإ) هيلع قفتماهلكرومالا ىف قفرلاب<قيفر هللانامالسلا هيلع لاو هبحاصا همس و
 هيلع ىلاءتدتيإ لص هللا لوس ر تءعسلاقهناهنع هللا ىطر ري رج نعد هلوقب هلزومرملا دوادونا جرخا * هنميدحب

 ثيدللاو هفرشو قفرلا لضف هيفو هنمامور# ريصيىا( هاكر يلام رح قفرلا) نام را نم( مرح نهلوش سو

 نيثلادص وه( هب 0 م دا وفن“ (عبار لاو )هللا مج را >5 قط هانا اًضياهاور

 قاكلهحااو قل مو نوكسف معذب 6 قراناو# ةكربلا نعلاو نعلل بيس

 لعش ناب قرح هيلع اعلا روءالاب 0 قح قطا قدر اطل هيذتلا هلو ليقو ةياهنلا

 ه.قفرلا ريرج ةياورىلع عماجلا فو +دو ماظن ريغ ىلعوا لقاوا بحيامت 1

 2 قفرلا عر نءو ةكربلاو دايزلا

 ةياورىلع اضيا هذو هتثيعمىف هققرلجرلاهةذنهرخآ ثيدحىفو ةراكلا ضعب

 نايفسلاق * روههجا لاح ملصيو رومالا ظننت هبناف نيكل

 نءريخ ةشيعملاف قفرلا اضيا هذو *ريذلا ف

 0 قفرلا 207

 نبالاو اهعضومىف ةدشلا اهعضاوم رومالا عضل ناوه قفرلاام نوردتا ىروثلا

 روهالا نم ىرشخمزلالاقو +همهضوم ىف طوسلاو هعض ومىف فيسلاو هعضومىف :

 هنمر نكي ل كدا ىلا مجتحا اذاف حلاعي حرج اك ةدشلاالا اهيف ملصنال روما
 ع رهحزرب لاقدنم لضفا نيااباوطعاالا ا ةدشلابن وطميال مهنا اعاودب

 ثااثلاو هه لذة دشلا دعب قفرلا و زعقفرلا دغبةدشلان آل ١ ةدشدعب اقيفرال قذردعب

 تع لاق هلا هنعىلاعت هللا ىذر 0 ء قيد واد واود هك ريغلا ن عءنام رك امدع

 راص ىا © هلكريذكلا مرح قفرلا مرح نم لون سو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللالوسر

 كل روهالا قف قؤرلا لق ةمث نمو هفرثو قفرلا لضف هيفو ريذلا نم امور

 ىض رة ام نع 9» 6 م 9:6 هل ىلاعت هللا ةب# سماع !اوهبحاص ني ز عبارلا و روطعلا ىف

 ناي ضيفلا ىف اذك ءافعضلا ىف ىهذلا لاق نوراه نب ىسوم هيفليق «اهنع ىلاعتفللا
 اذه لوانيزلا نم « هنازالا ءئتىفنوكيال قفرلانالاق مسو هيلع ىلاعتهللا ىلص ىنللا

 ناف قفرلاباب ,هيلع لخدا اريختيب لهاب هللادارا اذاو مش قرذلا و نع قفرلا ثيداحا
 ءانثزثك اذل و نيزلادض نيثلا نم # هناشالا ”ىثنععزنيال وف عماجلا ىفاك خلا قفرلا

 لاق قفرلاام اه«نع هللا ىذر هللادبع هنال صاعلانء ورم لاق قفرلاىناحىف عرشلا

 هي هياورىف ول كل رض ىلع ر دش نم ةاوانمو كلءاماةاداعم ق رمل ونيالتوةانااذن وكنا

 ١ فنعلا ىلع ىطميالام #9 رجالا نم# قفرلا ىلع ىطعي و قفرلا بحب ىلاعت هللا نا اهنع

 ىطعي ىلاعت هللا نا ىنعي ةديهلا لاصإلاا نم قفرلا ريغ لع هاودامىلعىطءيالامو
 0 كااخلا دصقما 3 ةبالصل او ةدخلا ىلع ىاععي الام با و* *ىقفرلا ىلع هدبع

 سفنلا لج ىنعاو للا فلكت ىا « علاه قير طلاىا#ك وهو لطالب .ص# قيرط ىف
 او رجالان

 ةقشماب # فاكتلاب ىرخا دعب ةىعؤف اهيلع اقاش هل ناكناو #*# ظيغلا ماظك ىلع

 ىلاعت هللا ذب سماخلاو) ١
 رخاوه هبحاصاىا (هل

 ملم جرخا + كاوفلا

 علوا هلوومأللا
 ىلاعتهللا ىد رد :اعنعر

 ىلاعت هللا ىلص ىننلا نااهنع

 قفرلانا لاق و هيلع

 نم 6 ؛ىث ىف نوكيال
 1 تارا ةاخالا
 8 نم هل_عجو هن_سح

 ىا «عزني ةلورز اسر

 نم ('ىث نعرت دعاس
 ىا ( هناثالا ) ءايثالا

 ىفو) ابويعم ايش هريص
 ىا بح هللانا ةياور
 دابعلا ن«(قفرلا ,ىذرب

 باوثلا نم © ىطعيو )
 ( ىطعيالام قفرلا ىلع)

 0 «(فنعلا ىلع )) هنم

 :(ءاوسام ىلع ىطعبالاموإ)
 نم قذرلا ريغ ىلع 3ك

 فنعلا ةديهلا لا_صخلا

 ةدشلا وهو قفرلا دض

 ل تدل نأ يعذب راصأاو
 قفرلا ىلع هدبع ىطعي

 باوثلاو رجالا نمارلاو

 ةدلسلا ىلع ىطعيالام

 ديعلا ق2“ اوال ةيالصلاو

 هيلعلاقو هي ص رأا لاعفالا ودم هلا لاصملاا ند رجالا ناسذالا هب قلاع هاوسام ىلع ى طمدالامو باوأالاو رجالا اهل

 ةكالخلا دصاقملا : 0 (ثلاُد | دصقاا) قف ود لا ىقاك مامالاهاور قفرلا م اع لخدا تب لها ىلا هت هللا ب حا اذا مالسلا

 ملا لج ىنعا) للا فاكت ا (رما) هل. صوم ىا (وهوزملا ليصت قا رطىف)

 نكي جلب نا اذه ( فاكتلاب ىرخا دعب ةىم )ا ملع اقام

 هاج ناك ن :او 005 هلا ماظك ىلع سف

 ةيشاطل ا ىفإك ليلق 200 هيلا جات ريغ هنال ملا ىلع الوب



 هلهدايتعال ( طاب ىع-م ١ رارقسالاب (اعبطو) را ركشلاب: ( ةكلم) نم 0 و ةموادملاب:ريصيىا (نوكبىح)

 لاقهنا هنع ىلاعت هللا ىذر

 ىلاعتدّتلا لص هينا ل وسر لاق
 ىا (رعلا امنا مسوهيلع

 رسصخحلاو(عتلاب )هل وصح
 مالا ناسعاب قانتعا
 لوصح ىفانيالفيلغالا
 مولعلاعاونا ثب وق راعملا

 عبتملا فراعلا بلق ىف

 ةيدفلا فاك وبنلا ىدهال

 ىا لا راما (و)

 ىا ( لأب ) هلوصح
 اذاف ءادحا هل فلكتلاب
 راص هيلع نرمتو هلواز

 ىا(ىرة2#نمو)هلاقلخ

 -هللا ىض را( ريمللا)بلط

 الثم لسا وإعلا لثم ىلاعت
 هبلط قدصي ( هطعي )

 نماض بلطلا قد_صقف

 نمور بولطملال وصحن
 (سئلا) بنحجتنىا (قتب
 لثم ىلاعت هلضوغبلا

 الثم -لبهجلا و بضغلا
 ىلاعت هللا هقونىا (هقو)

 نالعفلا ق .لكافلا كلرتر
 نمكلذ نوكيالذا هن علل

 فل.سلا ضعب نعو)) هريغ
 هنم دارماو ( هللا هج

 ىنا) كرابم نب هللادبع

 ىتح ( محلا تلصح
 (ةنك اسم )اهلح ترص
 نكت د دارااو

 ىذ.)لاعفالا فعروهتم)
 ةيعلاوةدحوملاب (ناسللا
 ةدم) ناسللا شحاف ىا

 (ىح) ماقتنالا نم ىسفن عنماىا(ىظيغمظك اوزلهناساةاذبو 201111010101 1 ]1 1

 نع ةرابع قلما نال ابى سم و زي رغلا ةيعب ءطلا ةكلملاك هي اعب ا ىحو

 هاك ل نوكأ نكلوفلكتو ةيورريغنم هلوهسل لعفلا اهنع ردصل سفنلا ىف ةئيه

 نالكشي ادج ليلق هنكلديلا جاتحال ذئنيف هيلع الوبحم نكيملاذا هليصح قبرط

 فيكف فيكلا ليبقنم لب هباستكاو هليص# نكم ىتحلعفلا لبق نم سيل اللا
 دصقلاب اهلاصتسا نكعال ةيرورض ةعببط ةيئاسفنلا تايفيكلا ذا هليصحم نام

 هنكلديلا جاتحم ريغ هنالزملا ىلع الوبحم نكي لنااذهىثحلالاق لمأتيلف ةدارالاو
 هلا هنع ىلاعتهللا ىضر ءادردلاىبا نعي ىتطق رادلاو ىناربطلا *«نطق بطو## ليلق

 قاضا رصح سيلاذه * - لعلا امنا سس وهيلعىلاعت هللا ىل< هللال وسر لاق لاق

 هلعتو ميلعتلا لبس ىلع م قتروو ءايدنالا نمالا س دار عملا ءلانال مهوناك ىزثك اوا

 ةدابعلا هديفت امو ةلطساوب ولو عراش || ميلعتالا ع الف 1 هلها نم هبلط

 عسولو رودصلاحرشيو لوصالا قفاوب مهفوهامتا هضايرلاو ةدهاجملاو ىوقتلاو

 ةرابعلا ةراد تحن لخدامو ماكحالا ةرئاد تحن لخد امل مسقنب وه مث لوقعلا

 هحوضوىف قئاقملاهءلاتراشاناو رئاعضلا همهفتالامو ةراشالا هلوانةءامناكناو
 جاتحىتم ىردنال ٌمدحانافا ولت دوعسم نء.الاق هيقلتم دنع هققحو هتدهاشه دنع

 انكو لأسيوءردصدنع هءوثدشي هنااالا لعلاب ماشهنبا انقبسام دعسنبا لاقو هيلا

 ىبهسم نبال دهام لاقو هلع قر ههحو قرنم م ىروثلا لاقو+ هنعةثادحخلا انعامت

 ضيفلاىف اذكلوةعبالقولوئس ناسلب لاق إعلااذه تلنمسابعنءال ليقوريكتمالو

 كاسما للا بغارلا لاق هلاهطيشنتو سفنلا طسب ىا 6# رعأب م لا ١ امنا « و
 بضغلا جاهاذا رطولا ءاضْضَق نع اهك اسما رمل و بضغلا ناح# نع سفنلا
 ىا »* هطعي 2 ريالا ليص# ىف دهت< نموا هدصق وهيلطىا ## ريخل ا ىرحن نموو»

 بضغلاولهللا لثم# رسثلا 8 قوت. ةياورفو « قد نمو © ءاياىلاعت هللا هيطعي
 معلا لصحبو مهضعب لاق # هيبنت # هيطعيامل عئامالو هد رومالانال هي دقو 9

 لئاضفلا بغارلالاق بلاغلا ومن مالكلا م اذلفد رطم ريغ ردان هنكل ىهلالا ضيفلاب

 بردو نامزىلا جاتحي ىرشبملعت نيهج وىلع امح* لكو ىلعو ىرظن نابرمض
 بسحب ةسرامىنداهيف ىك نممناكن او ةجردفةجرددهيف ناسنالاىوقتو ةسراعو

 ريغباملام ناسنا دلوءناو ىهلاض يش ىتاثلاو ةدالبلاو ءاكذلا ىف عئابطلا فالتخا

 ءاضملاو ةجهلا قداص ىبصك عبطلاب نوكيدقو مالسلا اهعلع ىبح و ىسيعك رعت

 لماكوهف انعنو ةدامو اعبط الضاف راص نفةداعلاوإعتلاب ن كر ةسكفل رخو
 لاعت © هللا مهجر فلسلا ضءبنعو 8 هليذرلا لماكوهف الذار ناك نمو ةليضفلا

 هلك ام وو ايلخ ترعى« ىلا تلصحىنا © كرابملا نبهللا دبع وهليق

 تنكو ةديدمةدم 8 شحافةمتلاف ةدحولاب «ناسالا ىذ# لاعفالا ف« روهتم

 فيلكتلاب ماقتنالا نم ىسفن عنما## ىاظيغ مظك اووف ناسالا سد ور وهتلاب# هاذا ىلع ربصا



 قيرط )أ را ليصح لثء(اذكهو) اهااعبطو ةكلهراص ىت>كاذ تءذالوىا ردقل ةياغ(ىل ةكلمراص ىت>)

 ةعامجشلاو)مركلاو دولا ىا (ءاضتلاو»لزنتلاكىا («عضاوتلاك ) هلةلوازااو هباستك اب (نسح قاخ لك ليصح

 نوكينا ىلااإل ةكلملاب اهنع ربعلاىهو (فاكتلابةريثكلا ةسراملا) ملا ليصعب رك ذامليضحت ىف هيبشتلاب 6 ىنعا

 افرعوا امش عيبق « ”ىس اخ لك ةلازا قب رط )فاكتااب ةريتكلا ةسرامملاب قالخالا ل وصخع ىا (اذكو ةحعمارةيفيك

 دص (ريكلاك ١ عرشلاريغل مكحالذا بهاوماىف مك نسح عرشلا هنيحساو فرعلا هرهقتسا امالاو مك اف عوا

 ىلع ةريثكلا ةسراملا) هبشلا عماجت (ىنعا)ةعاصشلادض هك م<ج- (نيجلاو) ءاخادض (لدلاو) عضاوتلا

 0 نو 10 يعل نع ىور * للا 2 راضص ىد 2

 ىرظنمف اعبقو ىعبطل افلاام العف مهن تيار امي قافسدا هلسيانغ بدالاو

 ىرورضض صماوهو ف.كلاةلوةهنه قلخ لكل صال. ةناف + مهايا ةفلاخلا تدوعت

 ىلع قاب هلصالملازلق «دبعلا فاكتب ايبسك ىرورضلا باق. فيكف ىسك لمفال

 موهفااو هراالوه اما فاكتلاب لديتلاو ريغالاو 4 .اضالا هتقاخ

 ا!« ىنا نا

 نا ضعب مالكن و

 ن٠ رطاخملا ىلا قباسلاو ذئنيح هلد ةدص ىف مالك الف لعفلا لببق نم ىتاثلا

 دنع لعفلا نمو ةيفوصلاو مكملا دنع فيكلا ةلوق» نم هلا مهضعب تا 3

 نسح قاخ لكل يصح قيرط 98 مختلاب مالا ليصع" # اذكهو  نيملكتملا
 اا ليصح ركذام ليصحم ىف هيبثتلاب  ىنعا ةعاججتلاو ءاضعلاو عضاوتلاك

 قالخالا لوصت «اذكو ةحءار ةيفيك نوكينا ىلا فلكتلاب ةريثكلا ةسراملا

 لواللدض لوالا «نبإاو لْضأاو ركلاك*ىس قاخلك ةلازا قيرط# فئلكتلاب

 ةسرامملا# هبشنا عماجب «ىنعا» ىرخادعب ةرم ثلاثا ثلاثااو ىناثل ىناثلا و

 لاشك « هدضب لمعلاو #8 هتلازا بولطملا قلخأاىا «ءاضتق» كرت ىلع ةريثكلا

 لصاملاو# ىلاعتهللانذاب ةئيدرلاةكلملا كال:ل وزتنا ىلا 8# اهدضب فشكنتت ءايشالا

 قيرطنارهظف هدضب لمعلاب مدعي لب فءضيو هاضتقم لمعلاب ىوقي قاخ لكنا
 ةيوزريغ نم مرداص.ةكلف نوكب ناىلإ اهم نيسطلا لع هريثكلا ةسراملا ل0

 فعءض هللصح كلذلمف الك هنال هاضتقم هكرتو دضلاب لما ةلازالا قيرطناو

 ةعيبط قاذلانا فاتخاهنازعا مث +ةيشاحلا ىفاك اسأر ىلاعت هنذاب لوزي ىتح رونفو
 مكس مق ىلاعتهللا نا سو هيلع ىلاعتهللا لص هلوقل ضعب دنع ةبستكمريغ ةيزي ضخ

 ناسنالاعونىفةلبج قلك ا ىبطرقلانعو + ىراضاا هاور مكئازرا مقا مكقالخا

 ريصن ىتح هيف ةدهاجلابالاو ادوه# ناكاهنم 25 هلع نيل نأ نوتوافتم مهو

 بهاوملا نع لقن اك ىوقب ىتح هيحاص ضائريف افيعض ناك نا اذكو ادو#
 ةييكحص نيبلكتملا ديعو ءامكللاو ةيفوضلا« ىلا ذنتدسماذه لوقا[ ةيذألا

 ىضتقم ىا(ءاضتقم كرت

 هتلازا ةبولطملا قلثلا
 نا ىلا هدضي لمعلاو )

 ةكدرلاةكلملا كلتلوز

 لصاملا و( ىلاعتهللا نذاب

 لستلاب ىوقب الك نا
 هديضإ) فءعضبو هاضتاقع

 ليصعفلا قيرطنا رهظت

 ىلع ةريثكلا ةسراملا
 نإ وكت لا ةنما نسل

 ريغ نم ةرداصو ةكلم

 ةلازالا قيرطناو ةيور
 هاضتقمكرثودضلاب لمعلا
 هلل صح كالذ لعف انك نال

 لوز ىت>رو:ةو فعض

 قاع اسأر ىلاعت هللا نذاب
 مهنا لعام « خلاةيشاملا

 فلا لها اوفلتخا
 ةبستكم ما ةزبغنسملا

 هلوش ةزب غلاق نم كس

 ىلاعت هللانا مالسلا هيلع

 أي ركفالخا مكس مق

 ثيدحلا مكفازرا مق

 هللادج-ر ىراخضلا هاور
 ةلبج قلل ا ىط رقاالاقو

 ناكنا اذكو ادو# ريصي ىت> هيف ةدهاملابماالاو ادو# ناك اهنم ”ىش هيلع بلغ نؤ نونو افتم مهو ناش الا عونىف

 نيتلصضل كيف نا مجشالا دبعل لو هءلع هللا ىلص هل وق سيقلا دبعدف و ثيدحىفو *ىوش ىت> هيحاص ضان ريف اذيوهض

 ىئاعج ىذلا هلب دهلا لاقف ادق لاقف اًثدحوما ىف اناك اميدق هللالوسراب لاقف ةءانالاو بغا هلوسرو هللا مهب

 ىلبج وهام ىقلخلا ىف ناب رددستلا هريرشت ولا ؤسلا ديدرتل نايح نبا ىدختو ىاسنلاو دجحا هاور امهبح نيقلخ ىلد

 مالاعا ىلاعتهللاو ىلا هنمو ىبسكلا هثمنا نم ركذامل لباق فنصملامالكو ةيندالا بها وماىفاك ب.تكموهامو



 : ) نور شعلااو عبارلا 0غ

 ءوس ) بلقلا تاقآ نم

 هناب ) لا هللاب نظل

 هطعبالو ا نفغيال

 نقلا ءوس 6 و )ب هيرا

 مهب نظي ناب (نينم ؤاابإ
 درع 0«: مجيقلاو ءوسلا

 فرطلا وهو »ع مهولا

 © كثلاوا ) حوجرملا

 2 ساشا ىقاطم ود

 وهاماما و نيف رطلا ءاوتسا

 نظي
 ضغب لب مارح سيلف
 هبروعأم كاك هللا ق

 6 هنافإ خلا ةيشاملا قاك
 (مارح) نالا ءوس ىا

 هللا لاق 2ةنسلاو تاتكلاب

 اونمآ نذلا اهيااب ىلاعت
 «(نلانءاريثك اونتحا :

 تال وا |

 ىل ات للاب ءوسلانطوهو

 نا)نولملا يكاوخابوا

 اونوكف «متا نالا ضعب
 اوعشن ال ي> هنم رذح ىلع

 ع مو #* هسيق

 © م ) هلوش هلزوهرملا
 هللاىطذ رةربرهىبانعر)

 هللال وسر نا هنع ىلاعت

 ا هيلع ىلاعت هللا ىلص

 بوصنم( نظلاو كابا لاق

 فوذحم لماعب رذحتلا ىلع

 للعم مكسفنلا نهنآظلاو

 ىذلا (ىافلانافإ هلو

 نياد الب بالقلا ىف عب
 ناسا سفن ىف ناطيشلا ءاقلاب تكل هناف سفنلاثيدحىا ( ثيدحلا بذكا)

 سه م لي ةيوس

 هب رأ ىطعيال و هذ رفغبال هناب# ىلاعتهللاب ناغلاء وس بل |تافآن ه6 نورمشعلاو عبا رلا
 سياق هناما و نظوا لع ريغ نم رهةسف وره داسفن # كشلاوا ,هولا درع نينم والاب وو

 هيخاىابيعىأرنا مرسلا ىغةياولاق نكل ةيشاحلاىف اذكةءرو. أم هللا ف ضغب لد ما رح

 تج وم ىلع ةاشاملا ىلءرساحت النا ىغذ ناظلا قلطم دنعف تالي وأَت ردقام نظلا نس

 بيدأتلاو فورعملاب ىمالاىعاودىضنقا اذاالاناكما ىنداب حالصلا ىلع لمحو هنظ

 ه.ىتعاتسا نكل لوقلا ءوسكمارحوهو ىلازغلا لاق# ما رح هنافؤ# ىعرشلا ماعتلاو

 وفع كشاالب وفم سفنلاثيدح و رطاوغلااما ءوسلاب هريغ ىلع همكخ باقلادقءالا

 2 نا

 تيسو بلقلا هيلا ليعو سفنلا هيلا نك رئام نظلاو نظلاوه هنع ىهنملاف اًضيا

 قى لاعت ةغمي ةعّزاتملا مزليف بونغلا مالعالا اهفرءبال بواقلا رارسانا هةهرح

 ىلق يك ليوان ل_هتحال نايعبالا نظلا كل سياف ةكيراششلا ىوعدب رصملا

 مهو نم هداتعيام قدصو + هنونظ كعاسش ءرملا ل عف ءاساذا

 مظم كشلا نم ليلفف 6 + مودع لوقب هدب ىداعو

 ىلع هنم اونوك *« نظلا نم اريثك اوبذتجا اونمآ نيذلا اهيا اي ىلاعت هللالاق

 ناف لببقلا ,ىا نم هلا معي ىتح لءأتو نظ لك ىف طاتصأ ريثكلا ماهاو بناح
 ىلاعتدللاب نظلا نحو تايلمتل|نمهيف عطاقال ثيح نظلاك هعابنا بحام نظلا نم

 نينم ٌوملاب ءوبلا نطو عطاق هفااح تتيح تاودنلاو تامهلالاىف نظلاك م ردكامو

 صمالل فنا تسم ليلعت « مثا نظلا ضعب نا #8 ةيشاعملا روهالاف نظلاك حاببامو
 بانتجالا نظلا ضعب يما نم مزليالهنا يال هلع ةبوقعلا قوص ىذلا بنذلامث"الاو

 دعسالو مثأي سيل نظلا ضعب نا هنم مهن هلأو نطظلا ضب د نطلارتك !نع

 اندنع صوصنلا ىف ربتعع سيل موهفملا ناو رك الا نككىف ققحي ضعبلانا لاشننا

 ةذقملا نكل مآل هك !نع بانتحتالاف امنأنظلا زكا ناكاذا ليلدلا ةروص نوكيف
 تولطملاّرك الانيعت ملام دوصقملا ميالنكل مثا نظلا ضعبنا هلوق وهو قدص

 لوب<ناسنالا نال ريك !نظلاءوسناك امنإو نظلا نسح لقالا بناح لاقن ناالا

 2ك |١ ىعيبط وهامو مر اهفالخو ىعبطلاك ىوهلا ىعاودو ىوهلا ىلع

 اضيا نظوا لع لب كذدو مهول ا هّشن رط ىدذلا نظلا ءوس لقالا بناحوا

 ىلاعت هللاىلد هللالوسر نا هنع ىلاعت هللا ىضرةريرهىبا نء ف« موف هم#ذاف هناك

 مدهام لكتيفالاو ا:ظواو هلزيلدالىذلاءوسلا نظىا #* نظااوكابالاق سس وهلع

 باقلا ىف عقتةم# نظلا و لودعلا مهن ناظلاءاسبال نم نافلاءو-ا ورذح ا ىا ضرفلا ىف و+

 بذك او عءاسلا|ركذىف نكم# ةدايزل ريعضلا ماقم رهاظلا ماقا 6 نظلا نافل لبلدالب

 ببجاو «اث دح نظل عسل سو ناهد سفن ناطيشااءاقلاب هنالو# ثيدلحا

 ازاجم هءناغلا فص وفنظلانع ًاشناموا هريغوالوق عقاولا ةّعباطم مدع دارملا ناب

 ةسغلاب ناسللا هيف لوطدنا ىلع ناطيشلا هثعب نظلاب هريغ ىلع 'ىشب مكح نم و ىلا زغلا لاق#

 (كالهف )

[ 
 ظ
 ا :فس/ بية: يحن نيصسيييجعحسس ضبع



 ريغلالاوخاشيتفنودو ركع ماب وسال ول بداوملا ىف اك هنعشانهناف ازا ثيدحلا,نظلا فصوو

 ريغلا ثيدحلاعات”اوهو سلا نم ةلدق“ ءاحي (اوس.حنالو)سوساهلاك فطلب سانلا ريخ ىلع علطالا اوبلطتالىا

 ديفا ىف فدعم سانج هلبقامنييو هنيبو ةيفخ '“ىثلا راصباو عم-لا قارتساك ةساملاب ”ىثلا اوبلطتال ىا ةيفخ

 كال لص اع ردح | ريخ ىلع تعلطا وأ هلال ىهنم اههالكو هرشىلءالو >5 يح دحا ريخ ىلع غلطتلا اوبلطتال ىبع

 لكوه:ءاريخ هسفن ىربو راقت>الانيعب هيا ران وادق وقح مايقلا ف رص واكلبف

 ىوانملالاق * اوسسحالو 2 مهتال ضرعتلا نه عرشلاعنم اذلو تاكلهملا نهكلذ

 كرتتالزا سلا ىرشتزلا لاق سوسا+للاك فطلب سانلاريخ اوف رعتنالىا مح

 ىت>حرسلا كتهو مهلا وحا نع نمسحااو مهيلع عالطالا ىلا لص وتنفاه رس تك ةللادابع

 ءكالهنم مّرحم ذاقنال اقيرط نوكيام هنمىنثتسبوكنع اروةسمناكام كإفشكت

 اك سسجتلا زاجف اهبىنزيل ةأرماوا هلتقيل لج ربالخانالف نابةقث ربك نأ اكهوحنو

 ةل#«م ءاحم # اوسسحتالو 9 هداحت»او ةيئاطلسلا ماكحالا نع ىوونلا هلقن

 ضحفلا لوالا ليقو ةيفخ *ىلاراصباو ع كاقاريساك ةساحلابءىذلا اويلطتالمئا

 لوالاليق و هسفنب هال وت نا ىناثلا وهريغب وا 4سفن مهروءانطاونوسانلاتاروعنع

 اوبلطتال ىنعي ثالءنبال حااصملا حرش نع لبق ضيفلا ىف اكمعا ىناثلاورسشلاب صتخي

 رسثلا عالطاو دسح ىلا ىضش امير ريذخا عالطا نال هرشىلعالو دحا ريخ ىلع علطتلا

 هلامىف ظباقلعتءناك اذاالا ىهنمسسحلاو ةيثاحلاىفو «معضفتلا وبي.عتلا ىلا ىضش

 ىلا ركملاو اضيا هيفو*هرسث نم صال ا ورظاا عفدل سدسحصلا زوجكفهض رعواهنديوا

 ىهنلا اذه نم ىنئثتسم هرييغت ىلع ارداقناكونئا رقلا ةطساون هب نظ بستحلا ىلا لصحاذا

 كلذىو هنمو ه.دارفنالاو ”ىثلاىف ةبغرلا وهو ةفسانملانه «.اوسفانتالو 8

 ءاضيرلا ليلد دعزايتدلا بابسا نمر يغلا ديفا بعز اَعفاوبغ زتالىإ نومهاتتلا فلنا

 « اودساحالو 8 لصالاىف افلتخا ناو ىنعملاف دحاو دساحتلاو سفانتلاليقو

 الم مكضعإ ضغبال «اوضغابتالو## اوربادتالواوعطاقتال ة يار ىف وريغلاة مث لاوزب

 ضغابتلا ىضتقماولمتنالىا * اوربادنالو ف مكسب ضغباا بي, موهام اوليعتسنال و

 ةضراعلا ىفلاق اوباتغتال ليو هبحاصهربدىلو» نيضغاسملا نم الكنافربدلا نءذوخأ»

 ءارآلاو اقعلاب الوقعمو نادبالاب اسوس هريد هبحاص مهنه لك ىلوبنا ربادتلا

 نوكاما واصح هانا وخا8 ناكربخ و اءادنلا ف رح فذ # هللا دابعاون وكو#©لاوقالاو

 ءادعافالا واناوخا مك ركذامممك رتناوانةللاف خالا فاك هريغوا ركذامت هبةوخالا

 رسما هبواهوكرمماىا فوذحدئاعلاوفوذ< ردص.ةفص فاكلا « كرماك ©

 « ءاظإال له ةيجرامللانم ظعاذينيدلاةوخالاو دحاونيدامهعميىا © سلا خأ

 لسنملسملاثيدح هديؤياك هيخا عظمدع خ'الاناثنال ةوخ ال ليلعتوا ناي هنأك

 كف نوكيال ناب دنمح

 ىلع تعلطان ا و ريا كالذ

 هرك ز وهذفل و هنيعته رش

 حااصملا حش ىفكالملانبا

 سشسسعلا ةيتاخلا و
 كلذ ناك اذا الا ىهنم

 هندبوا هلام ملظب اقلعتم
 زوج ذئيخ هض وا

 ملا عفدل 0ع

 ىهتتا هش نم صالخلاو

 اذا ىتلتا ركتللاو همالك

 هننظ بيتل لصح

 نين وا ئارقلا ةطساوب

 هرييغت ىلع ارداق ناكو

 ويلا كه نعا ىتتسم
 الو ) خلا ةيشاحلا فاك

 ةلم«* نيس وءاش | وفات

 ةبغرلاىهو ةسفانملا نم

 دل ”ىشلاب درفدنلا" ىف

 24 كضر اه اوبعراال

 لاقو ايدلا عاتم نم ريغلا

 ىلاعت هلوو ىف ىذاقلا

 ة#نو فانتا سفانتيلف 36

 نورا تغتريلف .ىا

 نعالىا(اودساالو)

 ريغلا ةمم لاوز مدحا

 لنا( اؤدضغان"الؤ )
 ضغبلابايسا اوطاعتال

 هبحاص نء دحاو لك ربدا اذا موقلا ربادت لاش 6 ىت ؤا/ ةّشرب ) اوعطاقتالىا (اوربادنالو) مكبولقيف

 فاكلا(ىكماأك )هريغو ركذامب اناوخاهءنوريصتام اوبستك |ىا(اناوخا) ءادنلاف رحفذحي (هللادابع اونوكو)

 ةينيدلاةوخالاو دحاونبد امهعه<يىا (سلاوخا سلا) هبوا ءوكرماىا فوذحم داعلاو فوذ# ردصم ةفص

 هيلع ناودعلاب (هلظنالا هل وشن ةوخالا قنا فنأ:سامن ةيورخاشالتو ةيويد هذه ةرمزنال ةقيقللا نو مظعا



 ناك ناو اريقح هاربال ىا 6 هر الو ]ل هترمصن نم هنكم عم ملاظلا ديف هعدب ةمعلا لاذلا مضب (هلذغالو)

 هاماتشاو اهنوعضمل اديك أت ةلخلاهذه رركيىا اثالث انهه ىوقتلا) هلوشب هنايس فنأتسامث ايندلابتاعىف الزان

 ضورع دنع ءدقفل سأرلا لقعلال#ليقو باةلاوهو لقعلا ل «ىوقنلا ل« و (هردصولاا) انهه هلوشب (ريشيو)

 ىردبال هنال الصا ازسم رق نا مسا لال ردصلا و ىوق:لات ناك اذاف هشاللاىفو بهاوم ا فاك سأرلا ىلع ةيلغلا

 لبشال مارح اهناف اضيا مهصق رو انامز ناش ىتغتو ناكرالا ليدعت كّريك ةرهاظ ةمالعبالا هبلق ىفام

 سلا ن ء]صخ# ةيافكىا اماقها هه ماب . هس مدقتملا ربللا ىف ةلص ءابلا ('ئرماس سا ىهتنا الصاحالصلا

 ناإ ىلاعت هللا دنع رظعتل

 دعم «يملا هاخا رقح

 ةثانرلىصضاتسح هلوقل

 لكو) كلذ وحل وا هنيه

 اهكحوا ةقيقح © مسملا

 هلوقب قلعتم( إلا ىلع)
 امامها مدق 6 مارح )

 (ههد)هلوةلكنملدباو
 هيلع لاقاك الا قارهيالف

 رخ آلا ثيدحلا ىف مالسأا

 بم ”ى مهأ مد لحال

 سفلا ثالث ئدجابالا
 قىنازلا بيثلاو سفنلاب

 قرافملا هنيدل كراتلاو

 ىا(هض عوز ةعامجلل
 دخ ْؤي الف( هلامو) ه.سح

 عرشلا هض رفامالا هنم

 ىلع ةقفالاو ةوكزلاك

 هللانأ ) هتنؤم هيلعنم

 6م داسجا| ىلا رظن ال ىلاعت

 ىلاالو )) هريغو !_ظع

 مكيزاجيال ىا (ًكروص
 ءاعاال داعااهرهاوظ ىلع

 قلاب / لك لالقتلل كا

 نكلو مكلاعا ىلا الو)

 عاربملنفىضاقا لاق ههلاوماو ,هئامد ىلع سانلا هنم نم نم ملا وهدي وهنا نم نوم تملا

 ميظع ماقم مالسالا ىرصيقلا لاق همالسا لمكي مل مهنع فكلاو نيلسملا مامذ ىف هللا كح
 صاوالل دايقنالا هانعمو ىقعلا ىف ةءإلا لها لاح هلا ايندلا ىف هب ققك نم فيرسش لاح و

 لها عفنو قلخلا عيج نم مالسالا ف لخد نم ءاذبانع كاسمالاو اهلءاصعتسالا كرتو
 دنعام“ال ةناءالاو ةرمصنلا كريبالىا  هلذال وي ضيفلا ىف اذك رهنع ىذالا فك 7

 هيلع ربكت الف اريق- هاربالىا ه6 هرقحتالو ل هترصن نم هنكم عم ملاظلاةذخاؤم

 « ريثيو 98 تارم ثالثاهلا رهاظلا هك اثالث 98ه ربخو أدّتبم # انههىوقتلا ف
 ىوقتلا تناكاذاف هبلة ىا  هردصرىلا © انهه هلو مسو هيلع ىلاعت .هللاىلص

 كيكة رهاظ ةمالعبالا هبلق ىفام ىردال هنالالصا |اسم رقم نا ملح الز دصلا يف

 ىاك حالصلا لبقبال مارح اهناف اضيا مهصقرو اننامزخياشم ىنغتو ناكرالا ليدعت

 هربخ ءادتبم هرق<ناوةنك اسنيسلاو ةدئاز ءابلا هيفاك ىاد# ”ىسعاب سب هي ةيشاملا

 همد قارهاىا هي همدءارح ملسملا ىلع مسملا لكو مسملاهاخ ارق نارسثلا نه بسحب

 ىنازلا بيثلاو سفنلاب سفنلا ثالث ىدحابالا اسم ”ىرما مدل ال ثيدح ىف اك

 قحريغب «هلامؤق ذخاو# وهض عي كته هوه ةعامملا قرافملا هنيدلكراتلاو

 الوكداسجاىلا رظنبال ىلاعتهللا ناو تاراحجتلا ىف ةليللاو ابرلاو بضغلاو ةقرسسلاك

 « مكبولق ىلا رظن» نكلو مكلاعا ىلاالوإإ ةوقلاو ظعلاو نساك هكر وص ىلا

 رهاو+اةيعواو ىوقتلال# بولقلا ليقالوا صولملابلهوا هاوسامعاهتراهطىلا

 لامالا مث بلةلاوه تاذلابو الوا هللارظنمنا ىنعي ىث#لالاقو +فراعملا زونكو

 تناك ناف لامالا ىلارظن. ةدوم#ىلا تادنلاب الو ةدسافلا متازعلا نع املاس ناف

 لامالا لبعبال الاس باقلا نكمل ناو الفالاو لبَقي ناكرالاو طئارسشال ةعمجسم

 ةفوصتملا صعد مزاكالو ةدحالملات عزا الصادهللا رظنم تسيالاعالان ال اةلطم

 قالخالاو ةدسافلا ضا الا نع املس ناكام دءيف باقلاوه رظنمانانم اننامزىف

 عاج آاللناةراخ نيلوقلا الكن الال و اناكرالا و طّدا رشا ةءمس“ لامالاتلبق ةئيدرلا

 (نافلاخمإ ىثحلالاق فراعلازونكو رهاوجلاةيعواو ىوقتلا ل ىهىتلا اهتراهطىلا ىا «مكبولقىلا رظني

 ىلحمو ةدسافلا مارغا!نع املاس بلقلاناكناف لامالا مث باقلاوه تاذلابو الوا ىلاعتدللا رظنمناىنعي هدازدجاوخ

 اهنع املاس بلقلانكيملناو الفالاو لبقت ناكرالاو طئارششال ةعمجسم تناك ن اف لامعالا ىلا را: ةدومحلا تابنلاب

 امامزىف ةفوصتلا ضءب معز ايالو ةدحالملا عز اك الصا ىلاعتهللا رظنم تسيل لامالانال اقلطم لامعالا لبقنال

 ناف الؤا ناكرالاو طئارشلل اعمجم«لاعالا تلبق ةدسافلا ضاىغالان ع املاس ناكام دعبف باقلاوه رظنا!نانم



 مجاب (اوثجانتالو ةياورىف دازوإ هءالكىهتا فيرسثلا عرشلاد_هاوقل نافلاخم عاججالل ناقراخ نيلوقلا الك
 كلذو ىزشلاة بغرل اكيرحنلب هيلاةجاح ريغنم عيبلا ىف دب زينا وهو اهنوكسو يملا نونلا تن ش هلا نمازي

 ثيداانتمىف 62 هلوّدب هلزومرملا ىرادطلا «دازو) ئاسف هلبقاماو نييناطلا نه ءاضرلالوصحدعي هنع ىهنم

 بلاغلا ىلع راح دقعلاف ىمذاا اذكو حاكتلاب ةب وطخلا ةأرلا سكلابةيطللا 6 هيخا ةبطخ ىلع لجرلا بطي الو )

 ةبطخ ىلع لجرلا بطخمالو ةياورىف ءاحاك كلذىف هلنذالا كرتلانهوافرع ضارغالابولو (كرتيوا مكي ىتح )ل
 رتابكلا بايرا ىا'( قسفلا ) لها ( و )ز هلوقل ىسفلاىلا لصيمل نم ىنعي ©( ةيصعلا لها اماو ) هنذابالا هنخا

 ماع افاض» هنوكل الها نال ىنلارابتعابعمج 6 نورها#لا ) تانسملا ىلع تداز دقو رئاغصلا ىلع نورصملاو

 مهضغ١“ نار ابوجو ( انيلعف ) مهنم كلذ ىلوص< ( نظلا ةبلغ ديفننئارق هيلع لد ) هناالاو رهاجنمل ( وا ١)

 ءوسنم ) مهضغب «سياوإل هيفوهاع ىهجورْذت ضغبلاعطقا يما ١ 8- اذاو ىناسفن ضرغلال( ىلاعتهللا ىف
 هلوانتب تح( ”ىث ىف نظلا

 ىلع لديو ) ةنع ىهنلا

 ناقل نوت لع اذه
 ةيفاكن ظلا ةبلغىلعةلادلا

 هلوق ) نظلا ءوس ىلع

 ءاسنلا ةروسىف ©« ىلاعت

 اذا نينمؤملا ىلع اراكنا

 نيذلانيقفانملا ىف اوفاتخا

 هللا لص ىننلا نع اوعجر

 دحام وب و هيلع ىلاعت

 ىفاك نوكريت ما نواتقتا

 بارش شل لاق بها نإ

 ىف لزن هريسفتى ندلا

 ةكم نم اورجاه موق

 ىلا اوعجر مث ةنيدملا ىلا

 هللا ل وسر ىلا | ورتكو ةكم

 سو هيلع ىلاعتللا ىلص

 هللانيبف رفكلاو مالسالا نم مهسماىف نواسملا فاتخافةن.دملا ءاوه لمحتملو اندلب ىلع انقتشثا نكلو كندىلعانا

 مهرفك ىلع اوقفتن ملو نينقرف ىا (نينئف نيقفانملا )معا 0 مة رفث ركاشو كرماامىا ( مكلاف) لاقذ مهتافن

 هلدحتن اف هللا لاضي نمو هللا ل ضانم اودهتنانوديرتا اوب تلا اك : مهكر ا هللاو بصنلاوا عفرلاب 0 ل1 مهتافثو

 هلوقو امئاتكلاملوةناك مكلهلوةنم دافتسملا لعفلاوا مكلهلوق هيف لماعلاو بطاخلا ريعض نع لاح نينثف هلوقف اليبس

 مهسكرا قا قوذكللا مكحر ىلا م هدر ىا اوبسك ام مهسكرا هللاو هلوقو نينئةنءوا اضيا ريعضلا نم لاح نيقفانملا ف

 ةمركلا هيلا ىنعم 57 ناقفاشلا نم لاح ةل#او ابواقم“ىثلادر سكرلا لصاوكالذ بج ونام مهبسك بيسي رانلاىلا

 نيقفانلا ما ىف هددرتلجال نينم ؤاا# وىلاءتهللاناوهورهاظ اهن» فنصملا دامو ريسافتلا ىف ريسفتلا ماتو الاجحا

 ثيدالا ةغض» دسملاىف ناالا مالسلاوةالصلاهءلع هلوقل عرشلا دعاوقل نافلاخم

 عيبلا ف اذه ىلع كالذو كالذ ىلع اذهدء زينا شجانتلا## اوثجانتال وةياورىفداذ و

 نعىهنلا ليقو دب ذب نم عب هنال راجت هليقاماو ءاض رلا ررقب دع نما عفر شحلاو

 رغيل ارسم لضو ريغ ند ةدايزلا ليقو ةموصاطلاو سثلا ىلع اضعد مهضعب ءارغا

 لي ةوربرغتلان لا فامل هنع ىهنامع او ضي رحلاو ءا رغالا هلصاوهر ك5 ذاع : ىرتشيف بغارلا

 كدازووقلا دقو هضاب مائضاقلاو علم .ةوةموصلاورششلا ىلعاضعب عيضعبءا رغادا رمل

 هيخا 9 جوزتا ةأرملالجرلابلطرسكلاب 6 ةبطخ ىلع لجرلا ب امال را خط

 نها نظلا نم, رك تفقس كج و لذ هاي قاعأ ورع تر ادق ىهنلااذه«كزي واجن كي
 قسفلاو ديصعملا لهااما وله افلا ةبلغا ديفا نأ ارقلا ةلالدمدعوا نصل

 ا1 لهالل ةفص نورهاجلا خلا ضعب ىفو قسفلاو ةيصعملا ةفص نب رهاجيلا

 ديفت نئارت# قسفلاىلع ه«هيلعلدو# نكا رهاجب مل «واؤه ةيعجلا ىتعم نم هيف

 قاسفن ض رغلال# ىلاعت هللاىف مهضغب نا يلعن مهنم كلذ لوصع 6 نظلا ةبلغ

 *ى2 ىف نآلا ءوس نم مهضغب ه# سيار ف هف مهام 6 ضغبلا عطقتياذلو

 هلوت 8# نظاا ءوس ىلع ةيفاك نظلا ةيلغىلع ةلادلا نئارقلا نوكىا هاذه ىلع لديو

 سما 6 ىف منَ رف مكاشو كماامىا « لاذ » نينمؤلا ل اراكنا #« ىلاعت

 طاخلا ريع نم لاح نينق رفة الا نيتئفو# ,هرفك ىلع اوقفتن مو ©« نيتفانملا»

 اريك انكر دقو هدارم اذه ق.سفلا تامالع ضء! مهن رهظاذا قاسفلا ها اذكو قافنلا تامالع ضعب روهطظ عم



 هو2وا بايتغاب ةرهاظلا (حراو+اىلع هرثا رهظ اذاإ اعرش مركامتا رودفااىذ ريغب نظلاىا (لوالاىلعو)

 نكّنطي تابلالابلق ىطويسلال اق روثل ةيسئواوا!نوكسوةثلثملا محتل( ىل اعتدنا هج رىروثلا) ديعس نب (نايفسلاق)

 ةحراجاذاهيلا مضيف( هب ماكتت و لءوس نظ مسملا كيخا6 نظنناوهوزلهبحاص هن ىصعي( منا اههدحا نانظ نظلا) نادمغ

 (اذهو )نظل كلذ هب ملكتال وكلاب رطخت ىا (نظتناوهوز ديك آتلءابلاو ( مئا, سيل رخالا]) ناغلا «و) ناسالا

 نظلاءوس دضو دسالا ىف )هلثم6قبسدقو) هلمالكلا ةكصريغنم نظلا در<دنع ىذالاءافتنال ( رات اوه) مالكلا

 هللا نم ريخ ىلع مهناب (نينم ؤااب و ) "0 وح هلما هلضف نم غلب و هلعلبش ىلاعثهللا ناب (ىلاعتهللاب نقلا نسح

 : : | اانا لاك
 رئا هءرثا رهظ اذا نظلا## م رحمت اوف مهولاو كشلا درحم ىلع *لوالا ىلء وه 7 0-0 4 3
 ليق ىلاعت هللا ه>-ر ىروثلا نايفس لاق هوك و بائتغاب حراما ىلع نظلا ىلاعت هللاب نظلا نسح

 ص : 9 أ و
 رح الاو هن اكد و نظن نا وهو ملا اهمهدحا نانظ نظلاو# ءوس نا دمه نم نطبروثلا ِ - 7 ا 8

 هرثارهظيملام ةمرطامدغ هاذهو هب ملكتال و» طقذ كبلَس ه# نظتناوهو ماس نيسلاو 7 0 :

 دقو ة#ىلازغال افالخ نيدلا لكا جشلاو فنصملادنع ه6 راتألا وهو ح را وجلا ىلع لماديو ةئلع ليو

 000007 0 نراللام] نتقؤلابو هلي نطلا نجح نظلاءوم دضو دنا قيد || هللا نظلا يسحب نمالا
 نال ةدعلا ىف ابلاذ فوذلا نوكينا يغب مهلوق ىفاننال اذهو ه#بجا وذو هللا

 ىلارظنلان: فوذغلاو ميظعلا هلضفو ”ىثلك ةعساولا هللا ةرىلا رظنلاب نظل نسح

 رك ذقئاللا ورانلاب باذعلا قاقعسالا دشادبعلااهب ق2 ىتلا ىصاعملاو بونذلا
 رباح نع ف «# مي ىشلاهرك ذاكىلاعتهللا ىلا ةيانالا و ىداعملا نع رجزالاعو املاغ كلَ سفنلا يق كل ريبصل

 الام دحا نومالإسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللال وسر لاقلاةهناهنع ىلاعت 0 ىغاو مهلوةىفانالاذهو

 / ىف ايلاف فواخانوكينا
 . ل د لا
 دلاع ريغ ىلع توم نا ىهن ىيطلا لاق *طونقلاىلا ىدوب ىنعم هفوذل قمل هتلحر نظلا 3 نآل هع

 ةعساولا هللا دج رىلا رظنلاب

 ميظعلا هلضفو ”ىثلك

 بونذلا ىلا رظنلابفومناو

 ةرشابلكلذو توملادنع

 ةريثكلاةسراهلاوهوهببس

 تح ةايلحا لاحىف هيلع

 تناوهلجا سضخاذاهنال هنعوفعيو هج ربهلا نظيناب ىلات © هللابنظلا نس وهو

 هيلعوهو توملاقفاول نظل نمسح صالادارملالب رودقع سيل كلذو نظلا نسح

 ناوىهنلاو ثالث هتوم لبق هلق اذهو نوملسم متئاوالا نتوهتالو ىلاعت هلوقوحن

 نع لبنظلا ءوسنعىهنلا دارملالب رودةهريغ وهذا داممريغهنكل توملانععقو :

 ليمأت ىلع هببنتلاونظلا نسح ىلا ىضفملا حاصلا لمتلا ىلع ثلا دافاوعوشنتلا كلرن || قحح اهب ىتلا ىصاعللاو
 ىع اوذرسا نيذلا ىدابعايلق ىلاعتلاق هترفغموهللاحورىف ءاجرلا ق.ة<ووفعلا 0 دشا ل

 «تم خال مح رااروفغلا وه هنااعيم بونذلارفغي هللاناهتلادج-رنم اوطنقتال هسفنا || قئاللاو راسنلاب باذعلا
 ّنآ رثدلا ناك « ىىدبع نط دنعاناىلاغتاتلا اقام وف عدنا ئيضر :ةربرهىبا نعي || دج زالامفابلاةشاذ ركذ
 آل ىوتلا نعل قتاذك ةيافكلابلطاذاةيافكلا وامداذا ةباحالا و باتاذا لوبةلاورفغتسااذا || ك4 ا ئماملل نع

 ريغصلا عماج ىف و *هنايصع ىلعدب وقعلا نظاذك وحلاصلا لمعلا لوبق نظكو مس حرشف 5 08 1

 0 تل ل لكلا د هدول ىنرع داس كلامك[ ىلاعت ديالو | 2000000
 ف (م هل وشب هل زوم رملا اسم

 «ىلع» نسحب وهوالا كدحا نتومال ملسو هيلع ىلاعثهللا ىلص هللا لوس رلاقلاقهنا هنعىلامتهتلا ىذر رباجنع)

 نيذلا ىدابعاي لة *ىلاعتهلوةلهلرفغبو هج-ريىلاعت هنا نظي ناب ةلالا هذهىفالا لاح مكد>|نتوممالىا «ىلاعت هللاب نظلا

 رضتحا اذاهنالكلذو * محرلار وفغلاوه هنااعيج بونذلا رفغي هللانا هللادج رنه اوطنقتال مه فنا ىلع اوف رسا

 ىذمزرلاو ناديشلا جرخاو هجامنباو دوادوباو دوا هج رخا 7 ثيداحاو طونقال ىدؤي ام رلب ىتعم هفون قمل

 » ىل ىدبع نط دنغ انا ىلاعت هللا لاق اعوذم هنع ىلاعت هللا ىذر ةرب ره ىبا نع (تمخ) هوه اهلا راق



 نعر(د) هلوش هلز وه رملا دوادوا حجرخاو »* هالوع 0 ىلع ضحلا هرفؤ هقيقح قيس ىددق ثيدحاذه

 نسح نمر هلضفماودإ و( ىلاعتهللابن اغلا نممح لاق يل هللا لص هللالوسرنا هنعىلاعثهّللا ىذ رةربره ىبا

 ثيدحلاوة كم مد 5 ند ةداب علا ماكح | ةلج- ند م4“ :محالصلا و ريدا داق: عا سويت مسار 1س نيم :م ولان ظل نسح لقوم ةداب ءلأ

 ىجر نم طنقنال وىترفغهوج رو ىنوع دئتمداموا تا رج و متاظع نم كنم ناكام ىلع

 ةدابعلا 2 ءامدلا نال كالذو ةريثك كبونذتناكناو كن رفغم ىلع ظعتالو كلرفغاف

 ةجرلاهجوت كلذ دنعوىبىدبع نط دنءانا لاقوه وهللاب ناشلا نس ن نيظتمءاحرلاو

 هلكت ءعسواهنال *

 ىنتوءدىئنتركذ اذا ةنوعملاو قيفوتلابكعماناو ىبْل ظدنعانا ىدبعاي ىا ىدبع ىلاعت

 ناسالاب ىلك ركذ نمت دصقام بس كعمانا ةرج ىبان ا لاق+ك..جاف لوقتام ععساف

 نسح بوجو ىنعا بولطلا ىلع ثيدحلااذه ةلالدمث ام وا طقفبلقلاب وا طقف
 نظدنع ىلاعت هنوكنم م

 هللالاق اضياهيفو *ضيفلا ىفاذك *ى ىئاهمط ىتال توج وتاذافدل

 نايال هنالودحاوربخ ريانانالادنسو انتم ةيفخ هللان نظلا

 ىرللا ركنا 0 تعمد كاعلانلق +ىلاءتهيدبعلا نظنسح بوجو هدبع

 ثيدملا نيهناو روهثما ةترىف نيذشلا ثيدحامم بوجولا ىلعلدب هطتارنش

 هيدبعلا نظدنع هللاناك اذالاش نا و:هيلعلادو هلمزمل:سملب بولطملا سفن سيل

 ثيدحلا اذهلف مدقملااما ثاذك ىلانلاف وح مدقملا نكل بجاو نظلا نسف أو سو انسح

 وب يد ةرهاظاهتعلف ةمزالملااماو
 0 ثيدالا اذهمقو 6 ىلاعت هللاب نظلانسح لاق سو هيلع ىلاعت هللا ىلد

 ده الن ن ظلا نسحد ردع ةريرهىبا ةياوراضيا ميا رن ىلع ريغصلا

 ىلع ةدالو واطماو قلطم ثيدحافديقلا اذه موزال هحرش ضرعت.ملو ىلاعتةللاب

 نسح 9 ةلج «نءط مهناف راحت سيلىأرلاب قلطللا دميقتو ثالثلاةلالدلا ىابديقلا
 هللاىذر ةلئاونع 8 قهيبلا # قه قب دج اه .> 9 نابح ن ا« ب> ف هك ةدابعلا

 اناىلاعت هللا لاق لوقي سو هيلعىلاعت هللا ىبص هللا لوسر تمعس لاقدتا هنعىلاغت

 ةنموالضفكالذ ه6 هلف 8 ةباحالا و ناس> الا و وفءلاك هي اريخ نظنا ىبىدبع نظدنع

 ةلك اثم رك ذاع ربعو هيلعف لصالا لق « هلف ف هرفغيال هناب# ارش نظ نا وف ىلاعت هنم

 هلاال ىذلاو لاق هلا هنع ىلاعت هللاىذضر دوعسم نبا نع 8 ىناربط «# بط ©

 ةمايقلامون هيلا هلص واو ه.ظىضنةمىا «# هنظ هاطعاالا نظلا هللابدبع نسالءريغ

 رشلاوتاذلاب ىنءملا هنال هدحو ريذعلا رك ذ « هدب ريل نابل ءاطعالا « ثلذو 9
 ىثحلا لاق مه« هيف مقو مالكلان ال وااءاكا ريخ نع ملام ىلز جرس دجودالذا ضرعلاب

 ىلع فوفوموهلبلقعلاب كردامسيلهنال عوفرم اةلزنع هنكلو قوقوم ثيدحلاذه

 لاق لاقدلا هنعىلاءت هللا ىضر ةريره ىبانع 8 نفي # قع ف مسقلا هيلع لدبو عاعجلا

 هللا لوسرنا هنع ىلاعت هللا ىذر ةربره 0

 كردتسملا ىف اذا هج رخا»

 دج اونايحنا جرخاو

 هلوقب مهلزومرملاقهببلاو

 نعرل ( قد بحدح )
 عقسالان با هثلثملاب (ةلثاو

 هلا هنعىلاعت هللا ىذر)

 هللالو_سر تءع لاق

 سو هلع لمت هللا لص

 دنعانا ىلاعت هللا لاق لوس

 نسح نف (ىب ىدبع نظ
 هدضو ىساهلانا هبهنظ

 نط نا ) لاق 5 هدضب

 ناسحالا و وفعلاك «اريخ

 كاذ(هلف)ناسحلا منلاو
 ناو ىلاعتهنم ةنموالضف

 ىلاعت هللا ناب )» ارث نط

 لصالاو 4 هلف هل رفغيال

 ةلك اشم ركذامع ربع وهيلعف
 ىاربطلا جرخاو *ريدتف

 (بط)هلوش هيلا راشملا

 نب رب هللادبع (نعء)
 ىلاعت هللاىذر دوعسم

 هلاال ىذلاو لاقدلا هنع

 ء( نسال هربغ

 ريكنالاو(دبعإ زيصتلاو ا

 ىذنلاقايسىف وهذا يملا

 ءاطعأ الا نافلا ىلاعت هلللا)
 مول هيلا لصواو (هنظ

 ناسحالان

 هع وقوقةحتأ ىطاملابربع ةمايقلا مون ىف ىنءي# ىلاعت هللا عا مل و ىملاعت هللا ىل هللا وسر
 ا اا ا حط ا امص طش نر 3501[ 5900. <

 كرد سيل هنال عوفرأا ةلزنع ءداذكلاو فوقوم ثيدحلا اذه هدازه+اوخ ىشد#لا لاق هنردقب ىا (مدسب ريغلانا)

 نقده 2 هلوش هلزوهرملا قهدبلا ا 9 همالك ىهننا مسقلا هباع لدبو عاملا ىلع فوقوم وه لد لقعلاب

 هللا معا سد هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر لاق لاق هنا هنع ىلاعت هللا ىذر ةريره ىبا نع 2



 7 *لك هفث لاش رانلا يناحىا (اهتفش ىلع فةوالق) هلعءو سل( رانلا ىلا )ةمايقلا مون( دبعب

 1 هلا ىلع ضلابو افيفح ةفوذدملا ءايلا نعهب زا ريحا رسسكلاب(برايهللا وح ات فتساة ةادا ريما في رف: (امالاَةف )اهبناح ريغىلا

 4 ( نس الر بدتف ةئازناك ةظفلز وجو اهلامها واهلا عاانههز و ةليقثلا نم ةففم نا هلك (كب ىظناكن ا )اد رفم ىدانم

 ,دنعانا)هلوقيفتأتسامم م دنللا ىلاوا رانلا ىلا هنم هب رماىذلا هفقول ىا (هودرىلاعت هللالاةف) راثعلا ةلاقا نمايندلا ىف

 ب قالخاب ل مالا هيلع وقلة فصلا ءذهبفصت ناس لك ىلع ىغببف هءاذع نم ىندنط نس «يماجناو (ىلى دبع نظ

 ظ مهار ,انا لاق هناهنع كلا ىىدر سابع نيانع ىور + مهتار وعو نينمؤلا بويعّريسنا اهبدبعلافاصتاو ىلاعتدللا

 رلىنزب الجر مالسلا هيلع ميهارب !ىأرف ءاوهلا ىف ىلاعت هلل! هعفرف ضرالاو تاوءكا توكلم ىربنالئسي مالسلاهيلع

 عت دل | هكلهاف هك الهب ءاعدفر خلا كي ةرىأر كالذ نه ىلع لوما كاعد, ىلاعت هللاهكلعاف هيكل «بهامدق

 ىلعا دعصالف هلاءد. ىلاعتدتلا هكلهاف هي م 6 زؤح الهي ءامدف طولت رخآ الجر ىأر ثالذ نم ىلعادعص الف نامدب

 ١ قنا داح رئيأر كلذ م
 هك الهب هامدف اونرلادقع

 ىلاعت هللا ج واف

 (تفالا)هفر طودف رح ىأبع

 هفرح ىا ”ىثلك افش لاس اهفرطىا « اهتفش ىلع فقو الف رانلا ىلا دبعب 9

 ريعضو ةففُحم ه# نا براي هللاو اما لاذ © الثم هفلخ #« تفتلا ه9 هذرطو
 نا هلا

 هللالاقف © هن تجرخ دقو ايدلاىف # نسل كب ىنظ ناك فوذحم ناشلا
 مون لك ىراىنا مههاربااب
 رتكاو فلافلا ةعاتسو

 ىصاعملا ىف ىدابع نم

 مهتيصعم مهبلع 0

 قاخ ىلا مهعذفاالو

 واف لَو مهكلها الو
 اذه نم ىلعا تع

 ىدايع ىصاعم ا

 بيجارهك الهب توعدو

 اماو هي ىلاعتهيهنظ نس نا مسم لكل ىغبذيف © ىبىدبع نظدنعانا هودرلج و نع

 داسفلا نم 6 ,هرسمانم هيفكشياهف هيلابودنف ف نينم ومب نظلا نحوه #ىناثلا

 نا ىئال ىلوالا قيرطبف حال_صلا بناج ناعج ردنعف امهئاوتساىا حالصلاو

 ضغبلا ذئيح مزاللالب بودنع سيل نظلا نسف داسفلا بناح ناتعج ردنع هرهاظ

 فيكف مكمل ىلعانظ لادلا ليلدوه نظلا رادمنا لكشي نكل مهفافابب رق ماك هللا ىف

 نظلاو تاروصتلا بابنم كشلانا ليقدقو «اكش هرادم نوكدنعنظلا نكمي

 كشلاناو بهذملاىلع راج سيل روصتلانم قيدصتلا ليصح و تاقيدصتلا نم
 نسح لصحي فيكم ىرخالا نمامهادحا لص فيكف ناتتءابتم ناتيهامنظلاو

00 

 بحا دحا سيل مقارب |

 0 يطب نعل

 0 سالو و مهتاروع

 محدفي نع لا ضفيا

 ْ ىلع علطا اذا ىئداتبع

 ١ (نعر هلفتنذ 0 در ارا رداونلاف و + ىلا عت هللاهج-ر هدازؤجشلاو مامالا ةركاضادتا مهل روع

 هللاىلص هلوقلرباو لضفا دودملاىف اهرتسو ةعيرشلا ردصىفو ىهتنامارح مما عضفت ناو ههضفبال ثيح هعنم نا

 . ةشحافش نه ٌوم ىلع ريع ئم سو هيلع ىلاعت هللا بص لاقو رخل اندلا ىق ىلاعت هللا هريس السم ريس نم ري ةدلع راج

 ا داسفلاب رهتشمل ثنملاذا اود نوكياعأ مرا ىلع ريسلاىوونلا مامالالاقو + اهيف هعق هنا هللا ىلع اقحناكو اهلعافكوهف

 / ةيوقت ال ريسلانال هعفد ىلع داسفلابت رنه فحب ملنا ىلا ولا ىلا هما عف رينا بمن سيف د امس هلابرهتشا اذااماو

 قيرطلا رهو (مهصان م هيف كشياعف هيلابودنف) نينم ؤملاب نظلا نس وهو 6ىناثلااما و )هم الك ىهتنا هلعف ىلع

 ظ .ىلع )رك ذنمىا(هلمحف) دكا هننظلا نسخ (هتلادعلا رهاظلا رسلا ىف اصوصخ داسفلاو خالصلالمتحو) ىلوالا

  رابخالا نم نظلا نيس ىف ءاحامل صم هيلابرقتلاو هللادحو لرصق نم (حالصلا ىلع )هلج «(ومارح داسفلا

ْ 

 اصوصخ يايواسمالاة>!«#داسفلاو حالصلا لحن وي اكشهيجوم نوكدنع نظلا

 جر ىروصلا ىواستلاىلا ةلادعلا ماعضناب هنا ال © هنلادع رهاظلا سما ف

 تاثا مزاللا مارح داسفلا ىلع 1م #2 بايلا نم نوكيالف نالاىلا كاان م

 «*ووع مهفافنظلا ءوسةلداةلالد ىلع دعا هلءاىلاعتدللاب نظلا نسح ىفاك ليلدلاب كالذ

 ش اذا هنا هيلع درب نآظلا نسح كاك * ا ف نظلا نس » حالصلا ىلع هي هلج-

 ١ ىهالانا لوصالاىف ررقو ايهنم كالذ نونا مزلي امارح داسفل ا ىلع للا ناك



 (نوزشعلاو سماغلا)ةيشاملا ىفاكبودنمالو مارحبسيلزئاخ فةوتلا لب داسفلا و حالصلا نم *ىنىلع للا مدعامأ

 كلذو رس ثاةمالع *ىثلا لعهج ىا(مأشتلا وهو ىنءم اههالكو ريطلا نمانز و ةبنعلاك (ةريطلا و ريطتلا) ةمباقلا تاف آلا ن
 اذان ءمداق نم ناك كنماسلا كرسايمنم اهرورعىا اهحونسنوكربت اوناكمهناف ةيلهاللا ىف برعلا عزل

 ةرسيرمب ش>ولاواربطلا اوأرناو مهتجاح ىف نوبهذيو هنوكربت ةنعرع شدحولاوا ريطلا اوأر نافةجال اوجرخ

 نوكربتينيهلاتاذ تذخانااهنا نورظنيف شحولاوا رورطلا نورفن,اوناك امرو مهتود ىلا نوعجريو هبنومأشَ

 لصاملاو ,هتجاحو مهرفس نم نوعجريو اهب ن ومأشتب لاعملاتاذ تذخا اذاو مهتجاحو مهرفسف نوضء وهن

 نم كبدي نيب شحولاوا ريطلا نم رعام حناسملاو حراوبلاب -ه#ما6 زعح نوءأشتبو عاولابنوكربتي اوناك مهنا
 كيم ىلا كراسي ةهج بيم سسسس
 هلا رهاظلا ناكتقو با.تسالاال بوجولاو_ه مزاللاف هدضب ىما ؛ىثلانع |]

 هاون اوناك برعلاو 1 0
 00 : ىوقنا بحاو هنع ىهنملا دضنا اضياأ ليق دقو +دحاو دض هلناكام لدبق نم

 ٠ مه هدرص و اكمال ع
 نه هديصو هيهر ن لحلا مدعاماو ةيشالاىفلاق مث +لماتف ةدكؤم ةنسفالاو ىهنلا دو_صقملا

 الآو فا كالا رع 0
 0 كار 2 بودنمالو مارب ل راجت فقوتلا لب داسفلاو حالل_صلا نم ىف يلع

 ةكتولاوارللا نع ارمام .
 1 !ٍ 7 7 3 3 ريطا و ىلا نهريطت ردصم ريطتلا #9 ةيباقلا تافآلا نم «#نورسشعلاو سمامللا

 كل رادسلا ل [تلدمع 4ع م 1 1 0
 1 1 ظ 1 0 اهتاوصاو اهثاعماب نواءافتإ مهلاف ريطلاب لؤافنلا لصالاف وهو # ةريطلاو» هنم

 تو ل نول ض موشلاو شال ةهالع ”ئثلا لعج وهو مواشناا سد 0 03 ١و4 اساب اب ه2
 ةملم هيمان كما ل 0

 هسا تام نورت 2 رمي ريطلا اوار ناف ةحا+ل اود>رخ اذامهناثالذو «مواشتلا وهو# لاق

 :لا ةئف فا رككالا رغنم 1
 ى ق ر درك تناحت دخا ناف رويطلا نورفئءاعرو مهوب ىلا نوءجربونومءاثذب ةرسسناوه

 0 00 0 فالتخالا هاو قافئالاب «#مارحوهو# نوكريف راسيلا بناجوا نوكربت نيا نيل 1 4 م 0 ص -.

 هل سياهنا ربخاو و نع دوادولا هيدإ# ثيدالااذهلثم رهاظل ءاهقفلا ضءبهيلا بهذاك رفكلاف

 اذهؤ سض و عفت ريث أ * 2 5 7 3 .
 .ء-- «© ل رش ةريطلا اق ميسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وس رنا هنع ىلاعت هللا ىطر دوعسم نأ

 تن | ةرطألا هل وق ىنعم : 8 5 1 ع 5 :
 5 1 ْ لعاذا اذه ىث#ىلا لاق + كلكم رناثلا داوتعا يدع نموادسا 0 غيلبلا هيبشتلا ىلع

 / ارد عل : 2 3 5 - 2
 )دا تالا و ناسعتالا 1 : )»ع 9 و ّ (وهو) 6 ناك امناو راتخلا ىلع هيلع مئاال لب قافت الاب الف قةحي ملاذا اماو هقهحو هاضتقع ”||

 )' ضع بهذ رفكلا ىق

 )ا ىلع ءانب رفك هنأ ىلا ءاهقفلا

 دقتعا نهو هوركملا لوصح ف رؤم بياع كب نوم اش امنا نودقتعي برعلا د

 *ىيسلا نظلا ريطتلانا ةريطلاو ريطتلانيب قرفلاو كرشا دقفرضيوأ عفن هللا ريغنا

 :١ يا ا واعسلا بتكلاىف ةريطلا نع ىهنلا ءاج دقو هيلع بتزملا لمفلا ةريطلاو بلقلاب
 2 عيل و بدل هه ع

 . نع 1 ا 1 ّْ ىنعلاريغ ةدارا مهوتلاعفدو هناشب اماقها اديك أتاثالث ةلمجاهذه رركىا«اثالثإل
 و 1 2 سي 2 ىل انةعاج نه ابوس ا «انمامو## ريطتلاو ةااكعلا نيد ةيددلا ءافحلع دوصقملا

 1 0 1 هملقت نم كلذ دحو يالا نيطت نم مالسألا لها نم سلوا نمل 10

 هجا ون دي شاملا ىف اك راتحلا ىلع مثااللب قافتالابالف ققحتا ملاذا اما و هققحو هاضاقع للعاذا فالتخالا اذهدساديزك
 هيلع ىلاعت هللاىلص هللا ل وسرنا هنعىلاعت هللاىدردوعس نانع)(د) هلوشب هلزومرملا دوادوباج رخا + هداز

 نا دقتعانمىا(كرش) كلملانءاىفاك مأشتىاريطت ردصم ليقو هما شبام مساءايلا مذ و ءاطلارسسكب (ةريطلالاق مو
 ةل#ا هذه رركىبنعب (انالث) حجب امصملا حرش ىفاك ىلاعت هللاوه راضلاو عفانلا امتاولرشا دقف عفننوا ضن ة ريطلا
 «الا) اكرش هنوكل ريطتن نم مالسالا لها نم نوكيالىا (انمامو) دوعسم نبا لاق هباماقهاو اهنوعضملا دكا اناا
 ثيدح انلبقو ىلاعت هللاىلع اناكوتا؛نكلو ةمالا هذهنع ةعوفرملا سواسولا نم وهوهمهو هل ض رعت نهالاىا

 هلوت ىنعم اذهف قملا عابتاو ةنسلا ىلع انبولق رقاو اسأر ثاذ انع هللابهذا هتدص اندقتعاو هللال ومر



 دو هبةريطلا مثاىا (لكوتلاب هبهذب) اهعسا اهبصنو اهديدشش واأدتبم ةلالجلا عفرو نوللاف.ةنب (هللانكلو)

 ءوارلا مالكنملب 5 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا مالكن 2 تل ةدايزلاهذه اولاق اس 1! ةباهبهذ ,وءاود ءادلا كلذ

 طاع ةلالد ريغنم مالسلا هيلع ىنلا مالك ىف هم الكب ردا ىوارلانال جردملا ثيداحا نيثددملا حالطصاىف اذهىع<لو

 :امالك هرخآىلا انماموهلوةنا,ب ,> ننايلس نعىرادطلا نع ىذمربلا ىح ىوانملالاقو * هريغوخل ةيشاحلا فاك

 «(ةاليلدو ةححنالا هيف جردلاىوعد لبشال قايسلاف قوسم مالك لكن !لاقو ناطقلا نبا هبفعتن نكلإو دروع

 ريطلا و نظلا دحا نهنمو<:الثالث مالسلاهيلع هلوق هتقفاوا ملسوهيلع ىلاعت هللا لص ىننلا مالكنههلعلف همالك

 غدالف تدسح اذاو ضماف هي "07 - تربطت اذاوققح الف تذنظ اذا الذ نم جب رخلاب مكةدحاسو دسملاو

 نءريطتلا ماسهذ. وا ريطتلل ج الع لكوتلاف # لكوتلاب #8 ريطتلا ىا 6# هبهذ هللا نكل وف م ءاور

 )0000 0] لع ىلوتستو ريطتلا هضرتعي نمالا انمام ثيدحلا عم ىاطتلا نبأ نعو, قفؤملا هللاو

 برح نا نال ناك ىراَدلا لاق عماسلا ,هفىلع ادامعاو مالكلل اراصتخا هفزدف
 ىلاعت هللا ىكر دوعس#

 قرلاو مياهنا نا هنع

 لاق كرسشلا نم ةلوثلاو
 ةعم اهدحاو ىرهزالا

 تناكو٠ تازرخ ىهو

 ىلع اهنوقلعي برعلا
 سفنلا اهبن وقت مه دالوا

 وهو مهعزب نيعلا ىا
 هيلع ناك اًدهلو.. قطا
 اعنه مالسلا

 تاضاقملا ناب الاوعلارعقا

 نارقلا اهف بتكاذا

247 

 باصنيف أك نابرقلاو
 ىواتفلا فو باسدحالا

2-2 
 دعق هع ى

 ءالطلادنع هعّني

 ناتدارا 21ه ةقالا

هل عنصت
 اذبوعت ا

 - اهرحل

 اهضند ناك امدعباهجوز
 ريغصلا عماجلا ق 3

 ,اولاق اهحوزو ةارلا يس قرقل ةيعلذدب لحجر اضا ةينامللا ىواتفلاىفو ل الما رح كالذنا

 نبامالك نم هنأكو يسوديلع ىلاعتهللاىلد ىتلاهلوةنم سيل اذهلوةبو اذهركت

 لبشبال قايسلا ف قوسم مالكلكنالاقو ناطقلانبا هبقعت ىوانملالاق ركل د

 هتقفا وا سو هيلع ىلاعتهللا ىلص ىننلا البا دودج < الا هيف ج ردلا ىوعد

 دسللاو ريطلاو نظلا دحا نهنم لعل تدلك لو هيلع ىلاعت هللا لص هلوق

 تدسح اذا ضماف تريطتاذاو ققحالف تننطاذا الذ نم حب رذملاب مكث دحاس م

 تازرخ متاَمْلا كرمثلا نم ةلوتلاو قرلاو متاَقْلا نا دوعسم نبا نعو غب الف

 نم ماللاو ةال_صلا هيلع هلوةك نبعلا ءاقنال ,هدالوا ىلع برععلا اهقلعت

 نبانعو ةبوتكملا تاردقملا ْ ةدازا دبع اكريثناك 1_او كرشادقف ةيمقلع

 افالاو نارتو هيف نكيمل اهف اذه هريغو رجنبانعو ردقلادر دقتعا ناربلادبع

 اهن ىهنال اذكو هناعساب ذوعتلاو كربتال لءجامتا هئاف هنع ىهنالف ىلاعت هركذ هيف

 هعزني نكل باصنلافو ضيفلا ىف اذك فرسلاو ءاليذلا غلب ملام ةنيزلالجال قاعب
 ةبعل ذا امو مارح اهجوزِب مل ةأرملا تع ةناذلانعو نابرقلاو ءالذأادنع

 ةيزازبلاف اذكو ةبعالانم قيرفتلادقتعا نا لتقيف دادترا اهجوزنع ةأرملاقبرفتل
 6 ىودعال لاق سو هيلع هللا لص ىنلانا هنعىىلاعت هللا ىضر ةربرهىبانع خال
 [كهريغل اهبحاص نم ةلعل ةيارسالىا قرابملاىفاك هريغىلا اهبحاد نم ةلعلاةز وادع

 ةانادم نع ىهنلاو ةينايرلا ةئيثملاب قلعتم كلذ ل. عبطلاب اهتا رس نه نويعُد بطلا دة

 صا مؤاشتىا ةريطال و9 ةبعملا ةنيفسلاو لئاملا رادملا ءاقنا لسسقنء موذهما

 حعاشملا ضعب دنع رفكي هرفس نم عجرو قعقعلا حاصف رفسلا ىلا ج رخ اذا باصتلا ىفو

 «(نعءو)
 ناو هتون لبع ذخؤيناىلإو بان اذا رحاسلا + رفاك هنالةبعالا نقب رفتلادقتعي ناكاذا لتقيو هندرب مكي دن موه

 هلوش هلزوهرملا ىراخلا ج رخا + ةيزازيلاو باصنلا فاك ىوتفلاهلعو قيدنزلاكلذكف هتوت لبقتمل باتمث ذخا

 ةزواحت وهو ءادعالا نم «ىودعال لاق موهلع ىلاعت هللا ىلص ىنلانا هنعىلاعتهللاىضر ةرب رهىبانعإل (خ)

 ىناثلاب ءادلاقوا ىذلا امناو اهعبطب هريغل اهحاص نه ةلءلاز واحجيال ىنعي كاملا نبا هركذ هريغىلا اهبحاص نم ةلعلا

 نس الافلاهيف دوجوملا امتاومالسالافدؤجوممأشنالو ريطتالىا (ةريطالو)لوالابهلزناىذااوهلوالا هتطلاخم دنع



 ةريطلا وه اذه عجريف ه مأشُ, ريالا باح ىلا ريطلا ناو ةجاح ىلا د>او دضصُق اذا ٌةيلهالا لها ناكي

 سلال جرخاذا لحرلانا تا.يثحالا باصنىف رك صاك ريطالو هلو مسو هيلع ىلاعتهللا ىلص ىننلا اهلطباف

 ضيرااتوب لح رلاقف ت>اص اذا ةماهلانا ط.4اىفركذو ماما ضعي دنع رفكي هامش نيمو قءقعلا حاصق

 مويلا ةنسلا حرش ق لاق اهديدشتب ليقو روهثملا ىلع ملا فيفدعب (ةماهالو) همالكىهتنا ضعبلادنغ لئاقلار قك

 موبلا ثناىهو ةماه هربق ن# 6 والا تم نئدبالنولوشب و ريطنتذ ةماه ريصت ىبوم ا ماظعنا عز برعلان او ةمويلاو

 هح رمش ىف ريثالا نا لاق ودم الك ىهت اًةماهال وهل وهب كالذعرسشلا لطباف همنا من٠ 13 ةماهلات وصب ةماعلا ريطت كلذ نمو

 نانول ودب برعلا تناكو 2 --جل
 ضعبلا دنع ردك نضزملا كوع لد رالاقا ةماهلا تحاذط اذا ل 2 07

 نسارنم حرك ةياد اه دشن كبروا قو ميجا ىلع ملا فين «ةماهالو»
 مهذك اف برعلا معز اذك هراثب ذدحوي ىد ميصن لازال دمد نم دلوتوا لدتقلا

 هسأرةماه نم ج رك ليتقلا

 هلئاق لتش ىتح ىنوقسا
 ىهيت | ب٠ذه 5 كثال د لدعق ا

 نيوتن وأ داهتع الا لع كيان ات“ ىلع ضرره دروبالر بخ هي د! : الو ىبط رفا عقول

 عورسشثملابجرنا نعو ؛ مدل ديف لخدم الب ضراعتلا عفد ََ .ةمهولاريث و نسون

 كاءاطلا لاج انو باذعلا عفد هب جي رباع لاهم | هه ركل بأ انشا دوج ودنع

 هم

 ك0 ءاداا ف كدو
 . تقلا نأ 0 علا

 0 3 ةماهلا توصب ةعاعلا ريطت ثكالذنهوةنسلا حس نع ليق+ هللا ىلع لكوتلاو ءاعدلاو |

 9 5 ا كارد ل 5 8 . 04 0

 00 ناسنالا نطب ىف ةبادوا ”ىبيسنلا ىف رفص ىلا مرا ريخاتوهو نيتح#! ه# رفدالو ©

 هيف ةكتر غد رهشنا مهوتاملاابش ناوكنالئكو ىواضيلا لاق سلا |

 نؤدشسالو رفص ا ةعاج نع ةكلان ع داخل رهاو>نعو +ىهاودلا

 مالسلا وةالصلا هيلع ىنلانع ىورام نوكسع وهيفلوخدلاو حاكلا نم هيفلاعالاب

 ىهنو ةسوحن هيفلهو ريالا اذه علله ةنملاب هلرمثل رفص جور ىلسشب ند

 باشلا نوطيخال اذكو برقعلا جب ريىفرمقلاناك اذان ورفاسيال اذكو *هيف لمعلا نع

 رفص ىف نول و ةباماما لاق اوعزاك مالا له دسالا جربىف رمتلاناكاذا اهنوعطشسالو

 ريطي ةماه ريصي هتدو

 لوش ةمايقلا مون ىلا

 نيل ناف قوقةساىنوةسا

 هقزلكا ىوتأ نكشف ه 1

 ثالملانبا لضافلا ركذو+

 تناكو حجناصماح مث ىف

 ل ةكاذف
 وهو سو ع ىل< ىبنلا ىلانوبسأب مهلاق» ذيفنتلو مول لهاهركذي

 ترعلا لفن م هزيو# ةدارارعشي خلاب رعلا تناكهلوق«ىهتلا ض#«بذك

 0 ىثبسياو ةلاهجانامزلاعفا مهلاعف ارك !لب زاوملا ىلا اقيرط نوكبال
 ناسنالا نطي فنا برعلاتابعز نه لق هيلع ة2ثيدها اذهنا ىذا وةعرمشلا

 او ها مولا نمرفو هيا هداف 3 ىراختلا هي داز و »اري ايوا و عاجاذا ضي

 ا ءايصللاو براك ىللاعت هللان ذاب ةيدعتملا ضارمالا نم هنال # دسالا نم رفثاك

 00 1 رعلا معزي اك ىلاعت هلعفبال هعبطب ىتعي ىودعالو هلوق اماو ىلاعت هنذاب ءابولاو

 نوءءاشتب اوناكليقو +هلدب رقص ىف نوهرو مر41#ىفنولتاقيف (ىل 18 ةقيرب) مارا رهشلاءايا مهلهج و رفصىلا

 تعاح اذاهغدلتو ةيزوم ةيثاملاو ناسنالانطبىفةيح رفصلا ل يقو امهو و جوزتلاو رفسلا نه نوعنتمو رفصب

 (موذجلا نه) ردت اصياخ هرمكوافيفخم هرخآ محذإ ( رف وةياورىف)ىراخلا(داز و حااصملا ح رش ىف كلا نباىفاك

 ةلعلاو كاذك «دسالانم رفتاك ) ارارف رثانتب مث دوسمث وضعلا هنم رمت ءاد ةهعملاو للاب ماذجلا ند لوعفم مسا

 لصف ىلاعت هللانذاب ىدعتدقو اهريغو ءابولاو صربلاو ءابصملاو برملاك ةيدعتملا ضارمالانم ماذخانا هيف

 مرععلا فرد | نواوهاماما وثالذ نواوش برغلات ناك ع

 ةماه ريسصت تدلي اذا

 ددريبو ريقلا نم جرو

 دزه ناش تلا او

 ىلاعت هللا ىلك ىبن :لا لطباف

 داقتعالا اذه سو هيلع

 هعبطي ىدعت ضرملانا نوعزب ةلهاجلاف ناكام ىن هنم دارااف ىودعال مالسلا هيلع هلو اماو ررمط هم



 لاباق ىبارعا لاقف هآ ىودعال لاقامل مالساا هلع هلا ئورو - حجباملا حرش ىف الملا نبا ىفاك ىلاعت هللا لعشسأل

 ف اهتطلاكف ءابظلا اهناك لمرلا ىف نوكي لباالا

 ةماهالو ىودعال لاقو ىودعلابال هردق وىلاعت هللا ءاضهب كلذناكو الوا ريعبلابرجانؤىا ماهفتسا لوالاىدعا

 نبا) نونلاو ةلم# او فاقلا م# 6نطقنعر) (د) هلوشب هلزوهرملا دوادونا جرخاو + كألملا نبا هركذ ءونالو

 6ةفايعلال وش سس و هيلع ىل اعتهللا ىلص هللا ل وس رت ع+ لاق هنا هدا نع) ريغصتلا ةغيص ىلع (اههنع ىلاءتدنلا ىذر ةصيبق

 اهتاوصاو اهثاء“اب رايتعالاو.رو.طلا رجز ةفايعلا هتيثأاحىف فنصملالاق نهكتلا ءافلاب وةيتحلا فيض و ةلمملا سكب

 اهناولاو اهتاوصاو سعاك رورطلاب هه ”ا/م 8+ مآشتلاىهو(ةريطلاو) ىهتنا فئاعلااهنم كالذلاثماو اهطقاسمو

 اهريفنت دنعاهتريسمةهجو

 «قرطلاو) ةيحفلا ىف اك

 ىا ىلوالا ةلمهلا مضب

 سو هيلع ىلاعت هّللاىلد هللال وسر لاقذ + اهب ركف برجالا ريعبلا

 هللا ىل هع ىب الا 4 لال سراف موذح لجر تم دك دورنا كم خت عك قضاب معن معو

 راخن ةودجألا نمكرارفموذ#لا نم هرفىراخلا قو*عجر راف 'ل انعياي دقاما س سو ه.لع ىلاعت

 ا لي

 هرك ذ ءاصخلاب ترضلا

 خلا ةيشاملاىفو فنضملا
 برضلالببقلا اذهنمو

 اننامزىف ريعشااو 0

 (تبلطحلا نم )هم الك(

 امكف رصسلا لابعا نم 7
 كيذكف مارح رحعأانا

 تبا سودرفلا ىف وهذه
 ىلاعت هللا ن ود نم دبعب ام لك

 نيطايشلاو ةنهكلا ليقو

 ىلاعتهلوق رمسف دق و ىهتنا

 ةنهكلابتوغاطلاوتيملاب
 دارا وهو نيطايشلاو

 صمام ىلع ةريطلا ناف انهه

 لصاوريطتلا ىهع ردصم

 مث ريطلاب لآقتلا ريطتلا
 هبلأفتام لكىف لمعتسا

 ظنك هارد

 هيلعدهنا ىورو *هريغوا

 ىلاعت هللا ىذر ةشئا نمو هيلع الكوت و هللاب ةهلاقو موزولا عم لكا مالسلا هيلع هلا

 ىثارةىلع مانو جادقاف برشيو ىناهص ىف لك أيناكوموذ < ىلوه انلناكواهنع

 ا !ا1 اوارو هدم لك الا ىلا تقلشلا نه هريغودتع لات هللا طر رعت فهذو

 بابحسالا ىلع رارفلا لمح عملا ناكمال راع مدع 6 ل حوا هنأشجاب

 596 حاكتلا حث ىف رايدللا ةأرهل له فلتخاو زاوملا ماعتلف لك الااما و طايتحالاو

 2 لهو اهالوم نابرة نع أهسفن علم ةم اللله اًضيا واموذحي اهحوز اهئادحو

 ةصاخ ,هسفنال عضوم ذاب نور وله ,هرثكت دنع مهنأو رهمللا فل وخدلا ند

 هللا ىذر ةصيبقنا و نيتحمب ا نطق نعول «د## ةعفانلا ,تاف ريصت نه مههن# لهو

 6 ةفايعلا لوشن دود اع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر تدعم لاق هنأ هسا ن نع [ىهنع لاعت

 اهث.ءتايرابتعالاو اهنكاما نعرويطلارجز ةيشاملا ىف نكل نهكتلا وهليق ةلهملا سسك

 رويطلاءاع#اب مواشنلاىا 6 ةريطلا وي ةفايعلا نه كلذ لاثهاو اهطقاسمو اهئاوصاو

 م 0 1 0 0 راطنا رظنباكو 00 10 د رغلا ىلع

 ريفا املا اعل نس 7 تا 9 ةناهكلا 4 ترضوهو 0 ريعشلاو

 نيظايشلاو ةنهكلا ليقو ىلاعت هللانودن٠ دبعيامت بلا سودرفاانعوتدم را ىف

 مهنا لصاملاو لقنيطايشلاو ةنهكلاو كرمشلا لهالاعا نه ىنءلان كيا ذه ىلعف
 بناجناو فلاخب امب نوءءاشتيو ريثبناج ناك ناومهاود قفاونام لكب نونمتي

 ناويملا ةايح نع لهنو «ه.قفشاو مدا نبال رويطلا عدنا ناو ةماهلاب نوهءاشتن وريخ

 1 ا 1 د ا ا اة سات الاو أ نه ةريطلا لاق مالسلا

 (نع)  ةبوقعلاىلء باقعلاب نوءءاشتب اوناكرهناف ةيلهاجلاو رفكلا و كرمثلا لهالاعانءاهناىنعي كرمشلا

 لابوو رثلكلابلاح ناك ناو مهاوهقفاونام لك نونع مهنا لصاملاو +ةيادهلا ىلع دهدهلابو ةبرغاا ىلع بارغلابو

 مدانبال ر وبطلا حدن|ناكناو ةماهلب نومءاشتنولاونو ريذ لكل ايذاح ناك ناو مهاود فلاخاملكب نوهءاشتبو

 ' هللا ىذر تاطاخا نرعدنعوهو رابحالا ثعك دنع تن.كلاق هنا هنع ىلاعتهللا ىذر دوعس٠نانعىور 0 هلقفشاو

 عرزلان م نيلكأتال فيك ىنبربخا ةماهاي مالسلا كيلعو نائلسلاقف هللاىناي كيلعمالسلا تلاقف نايلسىلا تءاج



 حول موق هيف قرغ هلال هللاىناب تلاق ءاملانم نييرسشتال فيك لاق هببسب ةنإلا نم جرخا مدآ نا هللاىناب تلاق

 ثاريم بارما نال تلاق بارهنا تازنو نارمعلا تكرت فيك نايل“ اهالاق هيرسشاال كلذ لجا نف مالسسلا هيلع

 ا مهنك اس٠ تالق اهتشيعم ترطب يرق نع انكلها مو هللالاق هللاثاري٠ نكسا اناف ىلاعت هلل

 نيذلانبا لوقاثلاق ةيرخ قوف تلج اذا نيلوقتاف ناعلسلاق هللا ثاري٠ اهلك ايندلاف نيثراولا ن<# انكو الياقالا

 فيك مدآنءال ليو لوقا

 هادعل ند يع مل

 اف: نال «لاق اف نومي و ايندلاب نوغس اوناك

 نيلوقتام ىنيربخا لاق مهشفنال مدكىنب لظ ةرك نم تلاق راهتلب نيج رمال كلاف لاق ٌتادشلا مهناماو نوما
 عدلا ريط رودطلا ف سيل. ناعأ- مرفسل اوءنهأو نيلفااب ا ودور لوقأ تلاق كحال

 ناومل اةايح ىف ىريهدلامامالا هركذاهنهضغبالاها!بولةىفالو -ك80 ]ع ةماهلا نمهيلع قفشاالو مدانال

 |ةمووراصلا جرخاو#
 (مخ رد وهن "نها زوءهرملا

 اههنع ريا ىضذ ر رعن ا نع

 ل املع تر ماذا رودلاىف كحايص

 لاقف رولا قااح ناهس

 ن رع دنعوهو رابحالاب ع, دنعتنكلاق هلاهنع ىلاعتةللاىذر دوعسمنئا نع

 تانكى تاز <ىثترغاب نين وملازبمااب»كنبحاالآلاقن ةعولاجاللا در لا

 مالسلاكيلع ولاقف هللا ىناب كيلع مالسلاتلاقفمالسلا هيلعزايل#تءاج ةءاهناقللا
 هللالو_سر لاق لاق هنا ع .

 20 ءاملا ند نيبرتشنال ل لاق. هيبستب مدا جرخ تلاق عرولا نم نيكاتال 1 ةداشإو
 لْسو ش هيلع ىلاعت هللا ىلص

 اي اهعبطب ىا «ىودعال
 هايطالا و نوعيابطلا لوس

 ثاري٠با رنا نالت بار1ناترتخاو نارمعلاتكرتمللاق حونموق هيف قرغتلاق

 ءكليو لوقا تلاق روذلا ىف كحئاصاة لاق لاشتدللا

 نيلوقتام لاق مهسفنال مداىتب ىظ ةركنم تلاق راهنلا ىف نيج رخال مل لاق ئادشلا

 لاق رونلا قااخ ناكس كرفسا اوتو نيلفاغاي اودوزت لوقا تلاق كحايص ىف

 لاهللا فولت قالو ةفايلا ن ةققخا و مدآنبال حدنار ويطااىف سيل مالسلا هيلع ناولس
 هللا بص هللا ل وس رلاق لاق هنا ام«نعىلاعتهللا ىذر رعنتان ءوطا مخ 2 اهنهضغبا

 قبساك[ضامالا ضعي ىف ءايطالاو نييعدابطلاك اهعيطب 3 ىودعال و هيلع ىلاعت

 ليممتستوااس وعش نوكتناب # سرفلا ف ثالثىفو## نءلاادض# مؤثلااماو ةريطالو#

  رادلاو  بيعلاةضرءموا ارقاعوا ناسالاة يدب نوكتناب © ةأرااو» مرخلا ىف
 هللا لص ىنلادنعمؤشلا اوركذ لاقةياورىفو © اهناريج ءوسو اه: اسم قيضب

 هانعم ليق *«سرفلاو ةأرملا ورادلا ف ”ىشىف مؤثلاناك نالاقف لسوهيلع ىلاعت

 مهءاماو نوما تك دا 5

 ةصاخ ضارمما ىف

 لأفتلا ىا ( ريطالو )

 امناو ) ريطلاب مأشنلاو

 ىف) نيباادض 6 مؤشلا
 نوكي ناب (سرفلا ىف ثالث
 مرا ىف له 6 مدسل و| |س وعش

 ةيذبنوكتناب (ةأرماو)

 ةضريعم واا رقاع وا ناسالا

 قيضب (رادلاو) برا
 هنع ىلاه: هللا ىذ ر سنان ء ف د 9 سياف سيلوءاي ثالاهذهىناكلد وج ومؤثللناكول

 «انلوحفانلاوما اهفريثكو انددعابف ريثكرادىف انك اناهللا لوس راب لج رلاةلاقدلا

  انلاوماامف تلقو 8 توملاب « انددعاهفلقف ىرخا رادىلا © انرجاهو انلقن

 قيبطت ىف اوفلتخا ةي*ذ اهورذ مو هيلع ىلاعتهللا ىلصلاقف ءاملا مدع وفانلاب

 (لاقزب هل (ةياورف و

 ىا ( اوركذ) ىوارلا

 ىنلادنعمؤدلا) ةباهعأا

 ةريطالو هلو ىلع ةيطرعثلا طب رليق (سرفلاو ةأرملاو رادلا ف ”ىشىفمؤشلاناك نالاقف مو هيلع ىلا ءئهللا لص

 لبقا اهناف ءاشالا هذه ىف ناكل *ىث ىف دوجو موشال ناك ول ىا اضيا هثالثلا هذه نع موشلا ءافنتا ىلع لدن

 هداز مشااو كالا نبا هركذ اذك الصا هلدوجو الف ايف هلدوجوال نكل همهاو هسءاو ناسنالل ءايسثالا

 انكانا هللالوسراي لجر لاق لاق هنا هنع ىلاعت هللاىذر سنا نع ) (د) هلو هلزومرملا دادونا جرخاو *

 6( انلودف انلاوما اف ريثكو ) راد ةفص ةلخلاو رباناوهو «انددع) هلوةنءلاح (اهن) ادن رثك نال

 ملسو هيلع ىلاعت هللاىبصلاق» ) ةجاحلاب ( انلاوءا اهفتلقو ) توملاب (انددع اهبفلقف ىرخارادىلا) ىتكسسلاب

 قيبطتىف ) ءالعلاىا (اوفلتخا) ةمومذمىا (ةيمذ) اهملال وكما رادلاىا (اهورذ



 ةددهحي

 ْ ' هلوق مو ) اهف ةريطلل 'تدثملا 6 ثالث ىف هه م١٠ هع مولا اما مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلو

 مو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ( ةريطالو كرش ةريطلا

 ردصملاب قاعتم فرلا

 ثالثلا مؤش مهضعب لاقرب

 ردقتلا و( ضرفلا قب رطب

 (يرخ الار راكد
 ىف موشلا ناكنأ ىهو

 ةارملاو  رادلا" وك ىف

 هلزاك نا ىنعي سرفلاو

 نوكي 'ىث ىف دوجو
 لقا اهناف ةثالثلاءذهىف

 هلوودتول ,نكل اكل

 الصا دوجوالف اهف

 اذك كالذ ريغ ليقو *

 لاق < و ) ريسيتلا ىف
 كالتىف مؤشلا ( مهضعإ)

 ةريدطلا ريغ ثيداحالا

 انمدق مك (ةأرملا مُْوُد

 مؤدو اهقلخ ءوس 2(

 ىلا( اكس وك نيرفلا

 عنمو اهيك ار نه اهترفن

 0 نا نم اهرهطظ

 هلعاهداذتشا واي اس

 ةيشئالاو بهاوملا ىف اك

 ءوسواهقيضرادلامؤشور)
 ةفل2 الف ( اهناريج
 دارفا نه هذه تسيل ذا

 لاق ىا «(ليقو) ةريطلا

 سف هناالا ثا ذك مهضعب

 لاقف ركذام ريغب موشلا
 ىا ( ءالغ ةأرلام ود )

 ىفو («ا_هره٠ز) ةدايز
 ةفخ ةأرملا نء نه ثيدملا

 سوةيلع ىلاعت هللا ىلص هل وق موه ثالث ىف مؤشلااما سو ةيلع اعت هللا ىلص هلوق

 هلوةناضراعتلادجو 6 ةريطالو © مالسلاو ةالصلا هلعهلوقو 6 كرش ةريطلا

 هلوقو ةريطال وهل وةل 1 ةريطلا نم 'ىشثال ىنعاة ياك ةيلاس ةوةقدل رش ةريطلا

 مواشْنلا ىه ةريطلاذا دوجحوم ةريطلا ضعي ىتعا 0 ةبحوم ةوقىف مّؤْشلا اغا

 قفو» اماف ناتضقان3م ناتيضق ا[ ريسطلا قلطم نم ضعب ةثالثلا هذه ناف

 :اههادحا محب محدنلا هيف ىرجب اعضوم ناك نا مكي وا امثادحا مجربوا

 دعاوقلا ىضقت امي مكمن يي ع ملو اطقاسنالاو امهرات ٍلعنا

 قير تدواتتلا موش مهضعب لاق نيالا نيذهنم ”ىثدر.ملاذا لوصالاو

 ىفف 'ئثىف مو_كلا ناكناىهو ه#ىرخالا ةياورلا ليلدب ريدقتلاو *# ضرفاا

 افن اريشا موا ىنععوأ مدعلا ثلا لصاوكشالنا عض ونال سرق ةارلاو رادلا

 اهسال هركذامل متاليال ةريطالوهلبق هلوقنادرب نكلدوجوم ةريطلا ضهب هلوقا عنم

 ناب مودلااعاو هلَوةنا رهاظلالب ديك آنلاو رصملل ةعوضوملا امئاةملكب ريبعتلا

 هزاوجمدعل سبأ لوصالال ها رك ذمدعو فطعلاب رييغتنام هنوك ز وكذا هليقاملرييغت

 ضرفلاب ةثالثلا هذه صرصُخ نم مهشال هناو ةارااىفاك هطائضناو هدارطا مدعللب

 كالذنع تاةعمز اهورذ هلوةنا ىلع واسم عانتمالاو ناكم الاف عيا لب هجو

 و وداع مادع ىعع هم زطلا كالتلاععنم © مهضعب وو لاق وه ديعباضيا هليوأتو

 هياهقلخ ءوس ةأرما مؤش# َةِناقلا تادحولا ف طرش داحتالاوةيلكلا عوضوم عم

 ىداونب دوقعم ريذخا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل و3 نس :صوروخللر قفوأك اهدادتشاو

 ةدعماهن وكمدعب سرفلاىف مؤشلاناب سرفلاىف نوكيدق مؤشلانا هلوق نيبوليملاا

 ةياورلا ىف مغملاو رجالايريخلا هريسفتلاه يف ناعمت< ريخللاو مؤثلاناو هوو وزغال

 «اهناريجءوسواهقيض رادلا مؤ وو» ىهتنا هبمءاشتننا اذه عم عنعالو ىرخالا

 كلذل:م ةيودلا عقاذملا ضعءبو ءاملا نع اهدعيوأ روهشملا نع اهدعب ود نافذ الثم

 هليصفتو ىوقغاللا هاسنعم لد ةريطلا ىءع ثندحلاقف مؤشلا نوك عنم كالذ لضاف

 كلذ سنالفرشل ةمالع ”ىثلا لعج ىنعع مؤتلاوه ةيزطلا ىف ةريطلانم ديرانا

 ىعوض ومداحنا مسنال ن كل ةلسموي زطاف ىوغالانا وىوغالا ىئءملاب ثيدملا ىف مؤشلاذا

 ةروك ذملا ةمالعلا ىنعم موكلاوه ةبلاسلا ةيلكلا عوضومذا ةيلكلاو ةيزلا

 سياةعذ اهورذ هلوقنا ىئالافن سماك عوضوملاداكا ضقانتلاف طرشدقو

 هصيصد نسحب الف هدارفا ريثك ىنعملا اذهب مؤثلاناو اضا كا[ كالذل متالع

 ليقوإ# دلانع هزوا# ه«اهرهم ءالغةأرملا مؤشليقو# رسصحلا|ةاداباك# ةئالثلاب

 ةدسافلا ضاىغالل دعت لب اهيلعىزغيالنا سرفلا مؤشو# !رقاعاهنوكل ه«دلتالنا

 «لثمز هللا لييس ىف «املع ىزغالنا سرفلا مود وز | رقاع اهنوكا(هاتالنا) اهموش «(ليقورت اهفادص

 تت تيظر



 ةصوصخ ةغالتلا هذهناز) ص روص# ماع ةريطلا نم ىنملا نا عملا ىف (مهضعب رنات( و) ةيناسفنلا ضاغالل دمت ناب

 , موشلا لوالاىلع نكل هلاح ىلع قاب ةريطال هلوقءومع نيلوالا نيلوقلا ىلءفةداع اهبءالتالا ةدشلزااجاب (ةريطلا نه
 هانعم سيل اعاوْدلا ىناثلا لوقلاىلعوَى ةحتلاال ردقتلاو ضرفلا قيرطب ه١ قمح ةثالثلاهذهىفوهو ريطتلا نعم

 مو

 اهبءالتالاةدشل زاوملاب ه#ةريطلا نه ةص وص ةثالثلا هذهناوإف لاق # رهضعب ووو

 رو ءزلكالا ذادتس افام اذ نراك هياكد ةريطلا عاتتمانا ىكال ليقاذك ةداع

 تاموضولانم وهامف رثؤياماف جرطاو رسعلاو ىولبلا موعةيجاماو هزاوجيف

 نكمانا دّرفالاو نكما ناصوصنلا لوأتفالاو ةنكملار ومالا نماهن وكم ناك اذا

 تقوانش تاهباشنملا 0 نوكيف ةراورملا نمدعلا رايخالاك الاو دحاولا رايخاك

 ىلاعته ريغ ريث اتم زل سالم ٌؤاشتلاذا هرهاظ ثيدا اى كرشلا,دا رما سدا لانا دعدالو

 ةبلاغلا تايقافتالا ف لب تايداعلا قلطم ىف لب مؤ ثتااريغىف ىرجت هلثملب ةقيقح

 ءايشالا ضءبىفىلاعت هللا قاخ زوجهلا قالا لعءلف مؤاشتااب هصيصخم نسالف

 هيلاو رخالا اهضءعبىف تدثاو ثيداحالا ضءب ىف ضعبلا كلذ ىئئنف ضعءنود مولا

 اذاف ليقناف هاذ اهعضو ةيصاخب و ىلاعت هللانذاب اهءؤش نوكو## هلوق ريشي
 اناق * سايقلاب رخآلا ضعبلاف تبثننا زوحبال رف صنلاب ضعبلاف مؤثلاتنث

 نوكيف ةيوبنلا ةبلاسلاةيلكلا كلت كلذ ىنناهنال صنلاةلباقمىف سايقلا زوجال

 نمو سامبقلا ىقالخ ىلع صن وهام لصالا كح تو.دناو صنلا ةلباق٠ىفايآر

 مهنا ليةناف *سا_قاا نندنع احراخ هيلع سيقةلات و ن وكبنا سانقلا طرتق

 ةيرصلا لا ةقالذ ناودندتو ةثواتلاءالاووك ةفالثلا ءالؤهريغىف ةيمؤشلا نوعددق

 ةيرجلا[تنالانلق «نامم ربلاتامدقم نمتايسب رتلا نا لوصالا لب نازيملانفىف ٍلعدق و

 سيلف سولو عملا رهاظ كالذنا كشالف رركتالك فاكلا مدعدنع روصتت امتااهنال

 هييثو اهنم نوت نإ زوال 8 ها ىف ررشاو ةيظط اهنم لب ةينيقيلا نم هب 2-0

 بلغالاو مالا ىلعءانب ثيدحلا ىف ةثالثلا مصح زو4ف اسواو نادجولا هندهشباك

 موال ناهلصادف هاهعبطبالو# ةبيصملا «نيعلا وةرسضملا ةيودالاك © هيف لات

 دصق ىلع نا رفنكحؤ اسوهيلع ىلاعت هللاىبص هبيذكت مزاتسي هتبسذا جراخ

 رفكح رفكلا موز لوشنم دنع اضيا رفكفالاو ىلاعت هللاب اذايع بيذكتلا

 تاوملا اذه لعل « ىهفاف ارفاك هنوك ىف مازتلالا طش لذ هبل وشنال نم دنع ردكدالاو

 رانال قارحالا وبطل | وةرارإلا دا كاهن مؤشلاداك ان وكف تفلعا1 قل اوهثلاثلا

 دحاو لصف هلك عمج نا ىإوالا لد هليقامىلا ناعحار نذهنا ومال رخافتلا لثم
 نكاد ام وه ا ىنعم لد

 مومعلاثلاثلا ىلع و نملا ىف

 ةثالثلا هذه لب اك

 مومعلا نم: ةدضوصخم
 ىفاك ريطالا ىنعم مولا و

 7 دعا هيما

 ىوش ىا ( هيوشبو ))
 هللا ىلص هلوق) عجبا هذه

 ثيداا ىف [سو هيلع ىلاعت

 ( ةعمذ اهورذ رخالا

 ةمومذم اهوكرتا ىا

 عدوللا (اهءؤد نوكيو)
 ىا ( ىلاءتهللانذان) امف

 ةيصاخو ) هتردت

 دلو دالاك اهنا اهعاخو
 ءادلا هللادجوب (ةرضملا
 ةروملا اهناال اهدنع

 (نيماا) ك (و) كذا
 اهربث ات ناف نيعملا ىف ةرثوملا
 (اهعبطبال )ىلاتهللا ةردقب

 ىزذلا عونلا نم اذهو

 فاتلا نوثد#لا هس

 بعاوملافاك فاتؤالاو
 ةباتكى ىمونسلا ركذو

 ”ىثىف رانالرثاال كالذك و

 ميطلا نا قارا نإ

 كلذ ريغ وا نيستا وا

 تعض وةوّشنال واهعيطبال

 ةداعلا ىرجا هللا لب اذ

 داحاب ىلاعت هنم ارايتخا

 اهبألاهدنع رومالا كان
 وحنوس مثلا دنع ءوضلاو ءاملادنع ىرلا ومامطلا دنع ع ثاارح رطادنعملالاو نيك دنع ماحقلا نم دج وياما ذه ىلع سقو

 اهعم اهدوجوب ةداعلا ترج يتلا ءايشالا ثا: الص ا هيف ربث أن ال هناو ةطساو الب ىلا عتهلل قول هنان هلك ثالذ ىف عطقاف كالذ



 ١ دّقتعا نم رفكى فالحلاو اهعيطب ءااشألا كات رم ايدتع نم رفك ىلع قافتالاة مالا قةحم نمدحاو ريغ رك ددقف هيف لاق مث

 ا - سول 00 ريكو 0 0 ل 5 اا

 0 4 لع ىلامت ا

 ىبوملا (موذجمانم رفو
 مهاف مادخلا ىودع ىلا

 دروبالهإوة و )هنمرارفلاب

 ضرم لباوذى ا( ضرع

 هلبا تناكنم( محد ىلع )

 (مخ )(هجرخ) ةصخت
 قانع ) ناضشلا ىا
 ناتج هنأ حو دار

 (مومم) اءوفرم (هنع
 هيلع هلوق )قيبطتب قلعتم
 ىودعال مالسلا وةالصلا

 ءالعلا ند ( م,هزكا

 نيلوالا )نيش دحلا (اولج-)
 ©( داةتعالا ةنايص ىلع

 هعدب واهيحاص رفكيامم

 ضيرملا وموذ4لا ةطاخنال
 ةمكحاه دنع لصح امير

 ضرملا كلذ ىلاعت هللا
 مهوتيف ةطلاوملل

 قيرطب كالذنا داقتعالا

 عنمو بايلادسف ىودعلا

 قاك) ةدسفلل ارد اهنم

 مودقلا نعىهن(نوعاطلا
 (مهضعبو) كلذل هيلع
 قالقسعلا رحنا ظفاحلاك

 (ىنلاناىلع) نيرخاو

 ةيدعتلا 0غ ىودع الب

 ةيدعتلا قلطمال (عبطلاب
 نييكاالا لوقىلعاماو

 ةيدعتلا قلطم ىملاف

 نفل رارغلا تنجو

 ف.وص

 هروكإو رك ذامل ةيجوم ةوق عا ديابال ىل اعت هلةير اتخالا ةيداعلا 0 هنوكىف

 نع لقنو + ىنازاتفتال كاقعلا حرش ىف م ماعطلا دنع عبشلاو حراحا دنع ىلالا

 اوفلتخا اذكو 8 اهعبطب ءايشالا هذه ريثأت دقتعا نم رافك اىف قافتالا ىسونسلا

 مالسلاو:الصلا هيلع هلوةو موذجلا نءرفو مسودهيلعىلاعت هللاىلص هلوق قيبطتىف
 وهج هلآ تناكنم # محدم ىلع لو ىض سم هللا تناكنم ءارلا رسسكب # ض رغدرونال
 ةالصلاه يلع هلوق مومعل هنعىلاعت هللا ىضر ةربره ىلا نع 84 مخ هج رخو

 هعدبب واهبحاص رفكيام 6# داقتعالا ةنايص ىلع نيلوالاا ولج مهرك اىودعالمالسلاو |

 «ريغنم ريثأتلا داقتعاب قافتالا قيرط ىلع ةطلاخملاب ضارمالا كلت لوصحدنع

 مودقلاا وهرك ثيح «نوعاطلاوو قح يش دراولا ثيدحلا ىف 3 اك 8 ىلاعت ْ

 ارارفاهنم اوج رالف اممتتاو ضراب عقواذاف ريغصلا عماجلا ىفو ةرورضالب هيلع

 اومدقتالف ضرابهب ممءساذاف ةياورفو +اهلع اوطبهتالفاهب متسلو ضراب عقواذاو

 ضرأي هب عمم ن  ةءاورىفو هيلع

 نيرثك الالوق وهو داقتعالا ةنايصىااذه ضايع ىضذاقلا نعلقن هنم ارارف جرحي

 » مهضعب و 8# فد>زلانم رارفلاكهنم رارفلا اهنعىلامت هللاىضر هشئام تلاقاك

 ىلاعتهئذاب ةدارسسلا زوكف عبطلاب ةيدعتلا ىودعال هلوقب 6# ىئاملانا ىلع لج

 «ةعبطلا باكصا هدقتعياك © افنآ ريشااك رك الا وهو اقلطمةيارسالل والا ىلعو

 هللا ىضر رعنالقنال قفاوملاوهو# ٌرئاجف هةلخو ىلاعتهللانذاب اما ر 98 ةفسالفلا نم

 هللا ءاضق نم رفنأ ليقفعجر اهيف نوعاطلانا ععسو ماشلاىلا هجوتنيح هنعىللاعت

 ىسوم ىبا .نعو هللا ءاضق نم ىرارف لاق ىلاعت

 اورف لاله نبا

 الف اهبوهو ضراب عقو ناو هيلع نمد الف

 دوسالاو قورسمو ىرعثشاالا
 ىف زجرلا اذه نم اورذ صاعلا ني ورع نعو نوءاطلا نم

 ضرالا تازازاذاو هيزازلان ع هابشالا ىو لابللا سؤرو ةندوالاو باعثلا

 ةكلهتلا كاع كيدباب اوقلتال وىلاعت هلوقل ءاركعأا ىلا رارفلاه| بحت هتبىف وهو

 نوعاطلان 8 غلا زاوج ديف وهولاق مث نيلسرملا تيم فريقا راد هلا ليق هيفو

 وهوهلوق هحرشىف ىو# ١لاق +ىهتنا هفالخ نصحت | ىف ثيدملاو هدلس لزئاذا

 لاق ىهتنا ريدن نم رهاظ رظن ةدافالاىف لودا * نوعاطلا نم

 ءخلامتتاو ضراب عقواذا ثيدح 0 0

 روذحلانم قوتلا انلعرش هنا ىتثيروتلا نعو ملستو ضبوفن رخآلاو ملعتو

 نعو «ىهتاهلوخد نم هءاهصاعنم رخاغلبامل مالسلاو ةالصلا هيلعهلا حد دقو

 بيدأتنبمالادحا ىباطلللا ن

 رتاج ةفطل ىلا هزهق نم ءاحيلالا دين نوعاطلا نم رارفلا دوعسلا ىلا ىواتف

 عفن © ةعببطلا باكا هدقتءيإك ) هداز هجاولن ةيثالاى اك ةروك ذلا ةنايصا ىلد نالو# داربالا نع

 زاد ضي رملا ةطااخعف كاذ ©( هقلخو ) هريسرتب (“( ىلاعت هللانذاب )ب ىودعلا ( اماو ) نوعيابطلا مها لاشو



 ةدحوملاو ءارلا 1 واولا 0 ءاتلامخب ةيفنللا ةعالا ند جاما حراش ) ىذا رولا مامالا هءاضاراو

 ءانولاو ءابصالاو برحلاك مازجلانا سم حربثىف ىوونلانع ةعرشلا حرش ىفو

 اضيا كلذ دؤبو ةءاهاجلاىف دقتعا اك اهعبطبال ىلاعت هتذاب ةيدعتملا ضار الا نم

 نمو ضي رااكث لالا نهريتعت نوعاطلا اهذ دلب ىف وهنم تاف مص: نا ن٠ صءبلاقام

 ةعبسعىلا هلقناذا الأ هنع يك! !هدنعتامو اييص ب صغولفهابشالا فو *ىهتنا ةكرعملا ف

 هيفا | الضف نم هي ىلاعتدللا ةجر ىتشبروتلامامالا ءاضتراو ىلا وا ءابولاناكموا

 رهاظلا#اهنيب وولف قبساكض ءب عم اهضعباهسفن # ثيداحالا نيب قيفوتلا نم هيفاملؤ#

 اقلطم ةيارسلا منم ثيداحالا ضعب رهاظذا هءابطالال وة نين وو» مادخسالا ىلع

 لج وعبطلاب ىهام ىلع ةيارسلاعنم لبو ضعبلا ىف ةيارسلا تابثا ءابطالا لوقو

 اوبهذ ث رح هءابطالا ل وةثالذكو امهنيبقيفوت ىلاعت هنذاب ىهام ىلع ةيارسلا تابثا

 ةيارسلا اوحرصي مل اذا قيفوتلااذه ميامادلا ىكال# ىدعتن عبسلا للعلاناىلا

 ىلاعتهللانه ءايشالا رودص نوفن, ءامكملاو ةمكملا اعنم عون بطلا ملعناو عبطلاب

 سشاعلا ىا ضايفلا لقعلا ىلا انرك ذاملثم رودص نوبسنب لب لوالالقعلا ريغءادتا

 هطقسبو ىحللا عطب هلال ماذجلا هباصا اذا ناسنالا مذج لاعب # ماذجلا

 «ىردلاوو» مدال ملا مابا ةطلاخم نمدلعلا فثدح ظيلغ طاخ#«برعلاو#

 هدعب قب مث نوعرف هب بذع نم لواو مجقنت من ءام ةئلتع داجلانع طفنتت حورق

 نتن ««رخااو# ىردعلاىه لاقبو دسعلاب جرت ب ةلك نازو «ةيصخلاو#

 رسسفتدق © ةيابولا ضارمالا © عباسلا هي و# نيعلاعجو كدمرلاو» مفلا عير

 لكنا مهبهاذملب عبسلا هذه ىلع ةروصقمريغ ةيدعتلاو ةقرملا ىجلاو نوعاطلاب

 ىرعش تيل هلا ءابطالا لوق ىلع دروا ةيدعت اهل هنرك عيرو نتناهل ن وكي ةلغ

 تاصقتسالاو طالخالا طالتحا ضاىمالاب بسناعم ةيارسسلاب ءابطالال وق بيسام

 برب نم ناب مهدنع طالخالا طالتخا ضارمالا بابسانا عم كلذ نع بيجاو

 طالتخال اببس نوكت ةحرك ةخحتار هل ل_صخ ماروالا هذه بحاص نه

 دعابتلاب مهرها هديؤيو هضم لثع نضرْعف ضارمالا لوضل تشل طرا ١

 نايرج ناك نا هنا قا لعل]وقا +*ىهتنا هنم ميرلا تح سواجلا مدعبو هنع

 طالخالا طالتخا ىلاعت هللاثدحف ةبرقلا در“ .ضرملا لصحف ىلاعت هنم ةداع

 انهه عماصلا ضايع ىضاقلانع الصا طالتخاالب ضرمينا زوجيلب ض روثذئليح

 ةماعالو ةصاخال ةدام هب تدرطا الو هب ررضلا عشب ملام ا_هدحا روها ةثالث

 هدنع عقبام ىتاثلاو ةريطلا وهو هيلا تافنلال عرمشلا ركناو هبلا تفتليال اذهف

 جرخالو هيلع مدقب الف ءابولاك ارركتمال ارداثو اصوصخال اموع ررضلا

 هنم ”رارفلا جات اذه ةارلاو سسرفلاو نادلاك ميالو صختام تلاثلاو هنم

 ضايمالاو 2( نيعلاءاد هيلوا مغب ( دمرلاو) ىر# ىثاالاور دعا رك ذلاف مهفلا م روف

 ةلج- (ىلاعت هللاةجر )

 ةيريخوا دفن اتسم ةئاعد
 نمهيفال ]دق راعكأب لاح

 6ثيداحإالا نيب قيفوتلا
 نال كلذ وهاضت راب قلعتم

 ثيداحالا هذه رهاظ

 اهي ثالذ عفن ريو ضاعت

 نم هنف ال 6و) ركذ

 لوقنيبو اهنيبقيفوتلا
 ىلااوبهذ ثيح ءابطالا
 (ىدعتت عبسلا للعلا نا

 ىلا اهلممنع زواجي ىا
 (برعلاوماذجلا) هريغ
 تلطلا ثتكىف نيتحفب

 ثد_<4 ظلغ طاخ هنا

 دلال تح
 هعمنوكي مداإ ملا نابل
 هعم لصحي ايرو روثب

 ىهتا هنزكل لازه

 ميلا مب (ىردجلاو)
 ةحوتفم لادلاو اهكثو

 نع طفنت حورق امهث
 مفي مث ءام ةئاثم دلجلا

 ردم ددج اهيحا_صو

 هب بذعنم لوا لاق
 مهدعإ قب مث نوعرفموق

 حابصملاو هلا ىف اك

 ٠ ةلك نزوب ( ةبصحلاو)

 ٌرب ةغل دا_صلا ناكساو

 لابو دسجلاب جرخم
 (رخضلاو) ىردحلا ىه

 نوعاطلا ىنا ( ةئابولا
 ردتف اهعبطبال هقلخو ىلاعت هللا نذاب ىدعتت اهلك نا ىتعب جلا ةيشاحلا ىف اك نفعتلا نم ةلصاحلا ةقرلا ىخلاو



 لاعتهللاىدرسنانعإل (مخ) هلو امنأز ومراا ناكثلاىورامل (بحسم) لأفلاىا (وهولأفلا ةريطلادضو)
 ءأ »ع ةريطالو 2 اهعبطب ةريغل اييحاص نم ةلعلا زواحت ال ىا (ىودعاللاق م-وهيلع هللا ىلص هللا لو سرنا هنع

 ارظلا نسح نم هفامل كلذ و ( نط ١لأآفلا ىب#!و) لاق اي نسملالافلا هيف دوجوملا امئاو مالسالا ف مآشنالوريطتال

 ملل ( ةييطدلك ) مالسلا هيلع (لاقرت كب! ىذلا ىا ( لأفلاامو ) هللالوسراب ةباكعل ا ىا «اولاق) ىبلاعت هللا

 7 رخا يل لاقي ةمالسلا ءاحرونادجولا ءاحر هباقىف عقب ةجاح هل نم ام هوعم اذاف ملا ساي دجا واب لم هن نيتي اهل وادم

 عل ناك سو هيلع ىلاعتللا ىلص هم - هللال وسر نا هنع ىلاعت هللا ىذر سنا َنِع)(تث) هلو ىذمرلا

 ععمتنا ةجاحل ج رخ اذا

 دشارلا مدا

 وه عملاو ىدتهملا وه

 ىورو * هلءذىف رفظملا

 نا ةديرب نع دواد ولأ

 ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر
 نءريطتال ناك سو هلع

 الئاع اف اذا ناكو
 هيما ناف هعسا نع لأس

 كلذ رشبىٌؤرو هنح رف
 هعسا هرك ناو ههحوىف

 قا

 ةيرق لخد اذاو ههجو
 هبا ناف اهعسا نع لأس

 رشب ىؤرو اهب ح رفاهعع

 سس ايف لأفلا ليق# بحسم وه وو سانلا اهفف امير ةزمهلاب## لأفلا ةريطلا دض وف

 اا ]| ]9و رورسلا قف زوحكيدفوطقف ءوسبافق ةريطلاوتلاغرورسلاو ءوسو

 ىلاعت هللا ىلص هللا ل وس رنا هنعىل هتدللا ىذ ر سنا نعي« مخه سبات لأفلاو ءوسب

 نءهيفام نسل الأفلا بحب ناكهنال# لآفلا ىو ةريطالو ىودعاللاق سو هيلع

 دصقبال نا هط رش نسما لأفلا ىرابلا حف ىف لاق ةدئاف ثالذب لانيف ىلا عتهللاب نظأا نسح

 نميتلاوكربتلا لص« ىاهي ةبيطةلك لاق لأفلاامو اولاق## ضيفلا ىف ذك ةريطفالاو رسثلا

 نادجولا ءاحرهبلقىف عب ةجاح هل نم عع“ ذاف ملاساي و دحاواي لد« اهاولدم نسملاهب

 ةبقاعلا ريخو حاحلاو مارما لوصح ىلع ةلادلا ةملكلا عاتسا ةلجلابو ةمالسلاو

 هبمتن ناك سو هيلع ىلاعتهللا ىلد هللا لوس رنا هنع ىلاعت هللا ىضر سنا ع نعي هي« تاو

 ام«كربت ىعي هتجاح تيصتنم وهو « عجتاي دشاراب مم-!نا ةجامل جرخاذا

 *ىشِب ريطتال ناك هللالوسرنا ةديرب نع دواد ىنأ ةياور ىلع حئاصما حرشنعو

 ناو ههجوىف كلذرشب ىؤرو ه.ح رفهعا نافدعسا نع لأسالماع ثعباذاناكو

 اهعسا هبعاناف اهعسانعلأس ةيرقلخد اذاو ههجوىف كلذ ةيهارك ىٌوردعتا هرك

 ههجوىف كلذ ةيهارك ىؤر اها هركناو ههجوىف كلذ رشبىٌّؤرو اهبح رف
 هللالوسر دنع ةريطلا تركذ هنا هنعىلاعت هللاىذر صاعز ةورعنع هي« د

 هرك ناو ههجوىف كلذ

 كلذ ةيهاركىؤر اهعا
 8 اذكه ههحوىف

 حرش و جااصملا حرش ىف

 وبا جرخاو * قفوتلا

 هلو هلزوهرملا دواد

 صاعنب ةورعنع)(د)
 هنأ هنع ىلاعت هللاىذر

 "اك ذو) (لأفلا اهتنحالاَو سو هيلع ىلاعتهللا لص هللا ل وسر دنع ةريطلا ) لعافلا ريغل ءانبلاب )َ تركذ 2

 هداز هجاؤخ هركذ ىنسملا ةمالعلا سنج نم ناكام نسح ىا نسملا ىن<ي نسحالاو ةسالم ىندال ةفاضالا '

 تار ناو اهلج رخ ىتلا هتحاح نع ( اللس* درتالو ) ةريطلاف نس>الذا لعفلا لصا هيدارأال عفا بهاوملاىفو

 هبلطم نع اس* ةريطلا درتال نا ىغذي ىنعي ناش لك ىف ىلاعتهللاىلع لكوتلا نءوااق>حزاامل عبطلا بس هبلتىف

 [رفسلال ثم هلعو هدوصق«نع التماهعنمو ةريطلادرنعىهن هلصاح وىهنا| نع ىف ربخ اذه هيثاحلاىفو هدوصقمو

 | هذا اة ولع ةشانلا د تلدوو رذعلاو تنرالاو قءقعلاك ارش هنظي ص ىؤر اذا حاكتلاو ءارمألاو عببلاو

 نسا ىتدع ءنسحالاو هدام دال هفاضالا © اه:سحالاَقف 0

 نآآلا ةريطال نسحالذا لعفلا لصا ىنمعف ”ىثال ةمالعلا ساج نم ناكام نسحىا

 ةريطلاو ريما ءاجرو ىلاعت هللاب نظلانسح نم هيفال «لآفلا  افن آريثااكز و

 ىهنلا ىنعمىفربخوهو اهلا جي رخ ىتلا هتجاح نع ه«اكسم درئال وف كلذك تسيا

 اهعنمو ةرياعلا در نع ىهن هلصاح هبولطم نع اسم ةريطلا درتال نا خا ىنعب

 ىفو + ارشثدهنظي م ىأراذا حاكذلاو عيبلاو ادكلا للدم ةدودصمم نع اكلسم

 حماشملا ضعب دنع 20 هرفس نه عجروقءقعلا حاصن رفسلا ىلا جرحاذا بتاصنلا



 حناشلا ضعب دنعر فكي هرفسن «عجرو قعءقعلاحاصف رفسلاىلا جرخ اذالجرلاناباستحالا باصن ىف ركذدُقو *

 مكدحاىأر اذاوإمامىلع ضءبلادنع لئاقلا رفكي ضيرملات وع لجرلاقف تحاص اذا ةماهلانا طيحلاف ركذو

 مكبام ١ ا هنا لاق( تنال تاس انى ايد مهالا )هل كلذ عفدل (لةيلذ) رودالا نم لوعفملل وا لعافال ءايبلاب ( ركام

 دارملكىلع رداقلاكنال (كبالا ةوثالو لوحالو ) قاطملا لعافلاهنال (تناالا تئيسلا مفديالو) هللانف ةمسننم

 لاق) ماوعلاىا هن وعملا ءاننامز ىف لعشب ىذلا لأقلا سيا) هه ]92 رابخالا ىف (دومحلا لأ فلايدا رمل نا رهظف)

 ناسنا دخاىا' (نآرقلا
 رفك لكبر توع لحجر لاف ت2 هقكقايلا نأ ط_ىلا ْ ركذو

 كدح اىأر اذاوؤه نيمحلاو نظلا ىلعال نيقيلا لد ع كلذ لعل ضبلا دنع

 4 تناالا تان أيا مهللا لةيلف 9 لوءفملاوا لعافلا ىلع 4 ا

 ىوانملالاق كالا ةوقالو لوحالوتناالا تائيسلا عفديالو #8 ةيويندوا ةينيد

 هنم حشما نسحا دارملا

 امر ل 2 كالذو

 يف عقيف هك كلر

 نب ديلوال عقواك قدليال
 لمعلا ة مه نم نطابلا ف دجوبام لوانآل 'ةردقلا رهاطو لوا نياق ظرف ءرثلا

 ةردقلوانتلاو شطبلا ةروصبلمتءاروهظوةوقالثءءاضعالا هب سام وال و>- ىعحن

 ةايحىف ىريهدلانعو + لامعالاو رومالا عج مهتلابالاةوقالو لو> ال ةلكناكتالذلو

 هرضيالف هنتعيملو هيلا لنءاماو فاخ وهنم قفشا نه ضيامم اريطتلان ا إعانا ويملا

 ؛اريخ الا ريخالوكريطالا ريطال مهلاهعامسوا هنري ت امةيؤردنعلاةنااهمسال هلا

 لو>الو تناالا تائيسلاب بهذبالو تناالا تانهلاب ىتأيال مهلا كريغ هلاالو
 باوبا هلتحفدق رد“ ىلا ليسلانمعرساهيلا وهذ هب ىتتعي نماماوالا ةوقالو

 ظفالاىف ةسرقلاو ةديعبلا تابسانملانم ناطيشلا هل حت نو هاربو هعم# اعف سواولا

 ه6 رهظفو» رابخالاهذهتمعم اذاف ىهتنا هشيع هيلعر كيو هنيدهيلع دسشام ىنعملاو

 نآرقلالأف هنوع-ئام اننامزىف لعفشب ىذلالأفلا سيادوم#ىلا لأفلابدارملانا هم كلل
 هي ىهلب 9 ةناهكلاو تايرفجلا هنملعلو تايحن رياك # امهوحتوا لاياد لافوا

 ظالا وهو ممسقلا بلطىا © مالزالاب ماسقتسالا لبق نم #8 ةروكذملا ءايشالاىا

 ىلاعت همرحف ةيلهاملاةدام كالذناك ىنءعمو اظفارإق لثء مز عجج مالزالاو بيصنلاو

 ىبرىترما اهن: دحاو ىلع بوتكم ةثالثلامالقالا ىامالزالاب اوعسقتسننإو هلوش

 ىناهئامو تاذنولعش ىقصاامج رخازاف ”ىث ثلاثلا ىلع سيلو ىب رىناهنرخاىلعو

 هذهىا © اهلامعتسا زو الف © اثلثو اناث نوعسقتسا ىلاجللا ج رخ اذاو اولعشمل

 اهداقتعا 8 زو «.الوؤ# بيغلا ىلع ركح هلال ماسقتسالا ليبق نم ىهىتلا ءايشالا

 ىلا عت هبدرفنم بيغلا ع و## بيغلا نع ريم امف ناو فيك © هقباطي ج راخ مدعا # اقح

 لدن سالف متالعلا وتارامالابن اور سم ريغف لالقتس-الا ىلو بيغلا جهدي رانا هيلع دري نك

 امش ز وهي اهف ريثكتالذ لثم لب عونم بيغلا ىلع مكمل لبق نم ثاذن وكف براحجلاب
 ىلاعتدللا هبد رفت ما بيغلاب علا ةلهعابو دياقعلا ح سشىف لاق * اهبحاص رفكيال اذهلو

 الادلا دحا ا1 تملا دع
 ىلاعت هلوق هله رخ هنم
 لك تاخو اوهمتساو +

 نوعلا لودقو دينع راج
 هامرو هقلعو تونقق

 لوش ًاشناو باثناب

 راع راج لك تهارا +
 دينع رابج كاذانا اهذ *

 مون كبر تئجام اذا +

 ىنقنم برايل قف +رشح

 لاتئادلافوآ ) «.ديلولا

 ىا ©( ىه لب اههودو

 قفا رد داع حاولا تالت

 « مال زالابماسقتسالا لدبق

 ظاحاوهو مسقلا بلط ىا
 مج مالزالاو بيصنلاو

 ىنعمو اظفل لثم ملز

 ةيلهاطاىق كاذب رعلاةداعأا

 ناوهلوه ىلاعت هللا م ركل

 ىا مالزالاب ا و_ىمقتسل

 بوتكم ةثالثلا مالقالا

 ىبر ىنما دحاو ىلع

 سيلوىرىناهنرخآ ىلعو
 ىب رىناهن هيلع بةكام جب رخاذا ومو دصقام نول عش ىب رى مما هيلع (ىن 45 ةقلر ) بتك امج رخاذاف ”'ىثثلاثلا ىلع

 ىبر ىناهثواىبر ىنرما هيلع بتك امج رك نا ىلا اعبارواثلاثوايناثمسقلان وبلطي هيلع بتكي امج رخاذاو كلذ ولعشب مل
 اقحاهداقتعاززو< (الو) ىلاعت هللا, صاخ بيغلا لع نال (اهلا ممتاز والف ) هدازدجاوخوهدازجشلا وىشملاءركذ
 لا الا بيغلا ضرالاوتاوم“أ ىف ند رعيالهنا و(بيغلا ندري اهفناو))اةحاهداقتعا واهلا مع «ا زوج فيكى ا( فيك



 هللايذ ونال الذل ىدؤبام هنم رهظنا «ميظعلا نآرقلاب ريطنلا ئامف 6 و) ةيآلا ادحا هسغ ىلء رهظي الف بيغلا ملام ىلاعتلاقو

 لءرلا طخ نعلسو هيلعوللا ىلد هللا ل وسر همم 9- تلأأ-لاقدنا ىلملا ميكا نبدي واعه نع وس« ىورو (ىلاعت

 نه ىن ناكمالسلا هيلع لاقف

 ليقوس رداوهوءايدنالا
 قفاونو طب لاينادوه

 قفاونهىنعي كاذف هطخ

 كاذفىنلا كلذ طخ ةطخ

 اذكهتاصا نودحن ىذلا

 ىباطاخالاقو ىضذاقلا لاق

 نالرجزل هبداربناز وجي

 هلقز#* ناك ىنلل كلذ

 هانا رام
 لهرلا طخانل حاب الف عنتم

 وه اذه ىوونلا لاق

 كلما نبا هركذ مجعلا

 مث * قراشملا حرش

 قزاجياىتأيطاخاكلذنا

 ةو>ر اهل ضرا ىلا
 ةريثك اطوطخاهيف طْضف
 ىلع اهزهوسميف عجرم

 قبناف نيطخ نيطخ لهم
 عملا ةمالع اف نيلح

 وهف دحاو طخ قبناو
 قئادحلا فاك ةسملاةمالع

 ىا (نمتلا لافلا امئاو)

 كربتتلاو 021

 لاقامل دار إل هذا وما ةملكلاب

 لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 1 عملاو 1-1

 ىا (اهبقكيو) انركذ

 نميها لوصحي ف ةياكلاب

 (نيطاصلاةيؤر)كربالاو

 بلاطملا ءاضقف مه نيت

 ةدعملا (ةفيرسشلا مايالاو)

 َلِقَو هذلب روس ىلع مث هرصق ىلع هسأر بلصو لتقىت> ةريسب اماياالا ثبلي رق |

 لاق مث ةماركلاو ةزم#ملا قيرطب ماهلا وا هن٠ مالعابالا دابعال ةيلا ليبسال

 لوقنأ ىواتفلاف رك ذ اذهلو هيفكالذ نكماعث تارامالاب لالدتسالاىلا داثرأوا

 ريطتلاو ف رفك ةمالعبال بيغلا لع ايعدم رطم نوكي رمقلاةلاه ةيٌوردنعلئاقلا

 ىا هوركم نآرقلا نه لأفلا ذخا ىناتسهقلا نع « ىلاعت هللاب ذوءن مظعلا نآرقلاب

 ةداملاةروس ريسفتىف ىب_عنانعو + اندنعقالطالادعل محملا هنال مر ةهارك
 دنع لم !اهنال هنزل ةهارك يفاشلا هذ ىضتقمو ةلبانطادنع حابمو همم رحت

 اموبلأ هتكلاادبع نبدي زينيديل وانا ىدرواهللا ين دلا بداةباةكىف و+ مهدنع قالطالا

 «رعش# اثنا و فككملا قزف دينع رابج لكب اخو اوكفتسا وىللاعتهل وق هل ح رذق فدحملا ىف

 ندع راك كاذاانااه» * ةنتع رابح دعوا

 , تعم كلعل هنع ىلاعت هللاىدر ىلعزع ىوريىت> مؤواشتاان ود لؤنفتلا زاوك

 هللاىلص هللالوسر تلأس لاقدلا مكملا نةيواع:نع لس« ىورو قيس كلذ

 وه ليقو سيرداوهو ءايدنالا نم ىن ناك لاقذ لهرلا طخ نع سو هيلع ىلاعت

 نعو * ىضاقلا نع لقن اذك هتاصا نودجىا كاذف هطخ قفاونف طخ لايئاد

 ادمن هل هريغ طخ ةقئاومو هلز<م* ناك كلذ نالرجزلا هءداربنا زوج ىباطللا

 نمنلا لأفلا امنا مكلا وه ىووتلا نع قرابملاق لاق قمرا ظخ !انل حاسأ الف
 #0 مهلا و دشارلاك -وديلع ىلاعتهللاىلص لاق امل دارملل ةقفاوملا ةيلكلاب هلربتلاو
 ءاضقىف مهب نوت « نيلاصلا ةيؤر 8 ةنسملا ةملكلا كي اهب قدطيو و قبس اك

 ماياك ةداع ضيفلا لوصملا ةدعملا «# ةفيرسشلا مايالا © ةفداصم 6 و هه بلاطملا
 اا ك1 5 ذ اك رفشلا نيتثالاو سئمقتاو قبسلا أدل ءاعبرالامويكو دايعالا

 هللا ىلص هلو دن لكشي نكل دصقلاب نوكتامنا مايالا ودصقلاب نوكيالام ل ٌوافنلا نا لكشب

 ءاعيرالا مون هنع ىلاعت هللاىذر رباج هيا ور ىلع ىنا ربطلا ب رم ىلع ميسو هيلع ىلاعت

 ناكودمؤش رقسا رقسم سم موف ىلاعتهلوق ىف ىضاقلالاق اضياو رسم سد موب
 اهو 2 هذه نم سا م محد مهضعبلاقلوقا +روشلا ا ءاعبرالا موب

 ىلع لاف اضيا ريغصلا عماملاىف ناو ثيدحلااماو مالسلاو ةالصلا هيلع اتيبنل

 هتعص ضرفىلءو هنع ىلاعت هللاىذر رباجنعو هللساال ىواحعأ|نع ىراقلا

 هديؤيو الوا احن داقتعالاىلع رئاد ليقو ديعسو كرابف ءابحالااماو ءادعاللهنا

 ىراقلا ىلع لاقو اضيا هيلع نعطناو متدقوالا ءاعيرالا مون ”ىثب ”ىدبام ثيدح

 | ىلع ةيادهلا بح اصانتُم انءدقعادقو را.ربالا ىلع رق:سه دعس ءاعب رالانا هناع وضو»ىف

 ىلاعت هللا ىلاءاعيرالا ب :ثاىتالقسءلالاقدق و هسرد ءادت ا ىنهب لمعت ناكوثر دا ا!ذه

 رعتملا ملعتىف اضيا هلثمو مئالا اف ”ىثب ”ىدتباام هلا اهصخاهز' نساثلا مواشن

 (اههوحنو) ةشاملاىفاك رفسال نينثالاو سيخلاو قبسلا ءدبا ءاعيرالام ويك دايعالا ماياك ةدام ضيفلا ل وصال



 ةراثِدلا ودا رمال وص ءاحر وريد بلط در# لب )لايئاد لاف فاك (بئاغلا ىلع مكملا )لافلا ىف ىا( هيف س كفاه وده و)

 هلام ا الالدتساامنهدحاو لك نوكعم ةريطلاولافلا نيب قرفلاو هنرا لوص+ا#ءا( ىلاعتدنلا نم

 ربطلاناريط فال دارا ىلع اهب لال دتسالا نكمي دارلل قفاؤملا ىلعاهتلالدل ناسنالا ناسل ىلع ىرخن ىتلا ة:سملا ةماكلا نا
 ُ دا و 'ىثىلع اهبلالدتسالا نكعال نعم ىلع اهتلالدمدعل اهناف اهتاوصاو متاهبلا تاكرحو

 مهل ضرع اذا نينمؤاا هللادابعنا لصاملاو هفلؤءىف ىورلادجا هركذ اهضعب نونمتيو اهضعبب ن و«أثنبو اهب

 لعيو ةرشع مهلقان وكي ةريسعلا ل هانم ةعامج كالذىف اورواشينا لب عسب ايندلاو نيدلا مهرومان ٠ مههسمعأ

 ادحاود<ملناوتاممرسثءدحاولا ثا ذرواشي ادحاو الا هندحي مل ناو مهلعو رهن. دب قث و ةقفشلاو ةصنلا مهلا نم

 دعب نكل ثيدملا ىف درواك اهفلاخ ةرواشملادعب و دم رحم نم ىرخا هي[ سما كح ةأعا ىلا وا هنأ سما ىلا عجرب مهن*

 ا ا ا 6 انا لع ركملا 8 لأقلا ىا « هيف سيبلف امهوكو
 تامه 0 وا تاره ك0 0 دارا لو_صخ ءاحرو ريدا بلط در لب ©

 ىلا راو ةلعوانا هللاىلص ىنلانا دعس نب ىبك نع كلام مي رك ىلع ليق هدوصق» لوصح

 ةالصلا هيلع لاقف لج ماقت هذه بلح ند لاستق كلح ةمملل نا[ 5
 احنم مالبسلاو .ةالضلا هلع لاق سلجا لق رم لات كيسا نا

 سلجا مالسلاو ةالصلاه يلع لاق برح لاق كءعساام هللاقذ لجر ماقف هذه

 لسو هيلع ىلاعتدللا ىلص لاق شيعي لاق كعماام لاةف لجر ماقف هذه بلح نم لاقمت

 هللا ىذ ر باطاخانب رع نادعسنب ىد نعىورو+ ةديرب نءرازبلا نع هلثمو بلحا

 ةقراا نم لاق نم لاق باهش ن !لاق نم نءا لاقف ةرج- لاق كءءاام لج رللاق هنعىلاعت

 رواشولا لو هالو اوت وح لاقف كلها ك ردا رعمل لاقف ىظلت ا ذيلاق اهيابلاقرانلا ة رح لاق كنكسم نءا لاق

 ا جرخال لس ودلع لاعتهنا لضرملا ةريسلا فاو للا 0١
 ا رك دايز ىخال انفع طرح لدعت ىرعا مانا ميسم اههدحا ليقف امهعما نع

 روب“ ىف ىراذأااهاور

 هيلع هنا ىرو ىنأيس 8م

 ةباصتا رواشي ناكءالسلا
 مي او> ىت>حرومالا عمج ىف

 لاق هلا لع ىورو + هتيب

 02 + ىرسأ كلام

 دارفاليقو عقوايث مقوال
 ل4 دن دا ناسا
 ءىش الو لجر فصنو

 بحاص ىأر هل نم لجرلاف

 لجرلا فصنو رواشيو

 رعناىوردقو عب مقل | مسالا ةها ركن م لب ريطتلا نم سلا ذه ناب ةومؤاشتلا لبق نم هلك

 ةريطلان ءانت.هلف 0 لوقا ىردا اللا ةفماق هن عىل اعت هللا ىذر

 دنعريمل || وبلطا ريغصلا 00 نر. ارمسالا أ ىااو تالا

 1 ء ١ 4 مهضعبأ و هيفام نادحا| هدهد ووالا معبأ ضرالا ىف سلو سفنلا ىفام ناونع هجولا

 و بداص ىار م كرايم ليادنم اذه كروبف + ههجو نسح هف و رعم ل لدو

 نيرمالا عاتجابف رواشب
 مهر واشو مالسلا هيلع هيبناىلاعت هلوةاه«يج نعىنغيو ة ريثك ةرواشملا ىف ةدرا ولاة صك ثي ثيداحالا وامان لجرلاريصي

 يس ,العأالاق + هريغي نظلااذي ًالاءذهىف ةرواشملاب ىماهنم نطفانكي ملو قاملا لك اهنو عم مالسلا هيلع هلاف مالا ىف

 هللا ىبص ىبثلا ناكلاق هناهنعهللا ىذر رباح نع روحت زب راما ورىذلا ءامدلاو ةلداسلا نم نيتهكر ةالمصلاب ةراذسالا

 نيتعكر عك ريلف ىمالاب كدحا مهاذا لوقف نارقلا نم ةروسلاانلعلاك اهلك رومالاىف ةرادسالا اناعب س وهيلع ىلاعت

 ردقاالو ردهت كناف ميظعلا تالضف مرق ل اس و كنردهب كردقتساو كلما ك ريخ“ا ىلا مهلا لقيلمت ةضيرفلا ريغ نم

 ىلهردقاف هلجاعوىرما ةبقامو ىثاعمو ىنيدىف ىلريخ مالا اذهناريعت تنك نامهللا تويغلا مالعتناو رعاال وزعت

 ىتع هفرصاف هلجاعو ىرما تبقاعو ىثاعمو ىنيدف ىلرش مالا اذه نا عت تنك ناو ةيفىل رابمث ىلهرسيو

 هنا ىورامل امب_اهرركينا ىغيذيف هردص هلع رشيام لعش مث هب ئضرا مناك ثيح رياناىلردقاو هنع ىنفرضصاو



 ءركذ هيف ريل نق كبلق ىلا قبس ىذااىلا رظنامث تانمعبس كبر ردساف ىمابتمهه اذا سناايلاق مالسلا هيلع
 تقولا نيبعت ىلعف يتاريملا بانا عيجج و دا_هلا و مح اك نيدلا روما ىف ةراذسالااماو هريبكو هريغص ىف ىلما مهاربا
 ليبسلاءاو سنع اوجرخو قالاقيرطنع اولض نذلا ةقفلاو ةلهجااماو + ريبكلا ح رس ىف اك لعفلا سفن ىلعال
 الهجهلاؤب دادزيو هلقعب نوبعلبف ءالقابلاو ريعشلاوىصملاو لهرلابحاص ىلا بهذ. ما ىلع مهدحا مزعاذا

 رك ذامل هاسدو هنبد م دهب كلدب هنا نيكسملاكلذ معالو ةرجا كالذىلع مو.طعب و هلن ولون ايف مهةدصيل هلال ةراضو

 رفكدقذ لو ام هقدصف انهاكىتا نم مالسلا هيلع هلوقلرفك بيغلا نع هربذكام نهاكلا قيدصتنا كاقعلا حرشيف
 هلكتالذو كلذ ريغوا ريعدلاو ىدالاولءرلاب ناكءاوس بيغلا نع ريخلاود نهاكلاو مالسلا هيلغ د ىلع لزئااع
 ىتانم * بو هيلع ىلاعتهللاىلص ىبنلالاق مالزالاب ماسقتسالا لببقن هوا اهنعىهنملا ةريطلا لبق نم هنوكل مارح

 * ىيثنع هلثسف «نهاكلا ف ارعلا حاحا ىفو همم - ةلاضلاناكموت اق ورسملا نه ىنخلامم ريع وهو + افارع
 0 لااا ا[ ةليلويعب راةداص ليش مل
 ا لوبقمدعبدارلاوامونىا

 صريص## واهل كم دع هت ولص

 نيدلاداعاهنوكل ةالصلا

 ىلاعت هللا ىذر راح نع تبرطلخا ثيدحىو ةجاملابلط دنع هجولا نسح ليقو

 قلط هجون اهاضق اهاضق نا هوجولا ناس> دنع حن اوح اوبلطا اعوفرم هنع

 هنءعو مو هبيحاص ءايح ىلع هجولا نسحلد اعرق قيلط هجوب اهدر اهدرناو

 لامتؤ ثي دا ىنعم ا مظن دقو ردات هريغو ىلاغ 4 هريغو هنايكط نوكف

 دهاوثلا ىدحا هج ولا نسح لازامو ٍ ههجو نسح هف و رعم ىلع لد قاع 3 ا كيذك

 )0002 ةلالبقتل ىش نع هلاف انازع ىانم عماجلا ثيدحى 6 عرف # || ىو رابهزالا مما

 ىعدب نم مهنمو بيغلاو نإلا :رابخا ىعدبو رارسالاو ةلبةتملا نئاوكلا لع || لجرلالاقندوهثريغب أما
 نع ربح نم نهاكلا رجنبانعو هيلعاهب لدتسي تاراماو هيطعا ,هشب هكاردا || ار ىادخو » ةأرملاو [|

 نكلو "ضيفلا ىف اذك باب-١ تامدق# اهنعربخ نه فارعلاو الوا ني تاسغلا || «ميدركءاوك ارربمغي و
 عااطوا بئاذ نعوأ ثدح اع رب نم اضيانهاكلا سسشو ماك مالك ريخالاىف || ارفك نوكي اولاق

 ده ىلع لزئاامم رفك دَقف لوقا هقدصو + ةز# وا ةلودوا سك“ وادعس د>ا ظ لود سرلانا دقتعا .هنال

 لاوس دنهال ىعطقلا داقتعالاب ديقم لبقو انظولو ىبلقلا قيدصتلا دنع رفكلا || بيغلا معي مالسلاهيلع
 الالقتسا بيغلا نهاكلا ع داقتعادنع اذهنال هلبقامنسس و هني ض راعتال مث ءازه:سا فيكف ءايحالا ىف ناكنيح

 اءاانا لاق لجر تول

 ميسا ا

 نب ده ركب ونا مامالا

 نهو لئاقلا اذه لضفلا

 هلل ارفاكن وك هقدص

 «نابتا) . انهاكىتانةمالسلا لع هلوقلا رفاك ن وكي هقدص نهو وه لاق كلذ ىنات أي نا رابخايدربخا انا لئاقلا اذه لاق ناف
 رابخالاىف هللال وشب سنالاالو نا ال هللاالا بيغلا [عي الف وسو هياع ىلاعت هللا ىبص دم ىلع ل زئا ام رفك هذ لاقاعف ءةدصو

 مالسلاهيلعدوادنافاشكلاو ىذاق'ا هلصفام ىلع هليصقتو ناكصاقمالك انه ىلا نيهملا باذعلا ىف اوسنلام نإَنَع

 هيف نا لمعتساف مالسلاهيلع ناولس هبىص وفهمامت لبقتاف مالسلا هيلع ىموه طاطسف عضومىف سدقلا تاب سسا

 هيلعاوتيف نما نايل «امدف هوتي هت وم نا ىلع ىا مملع قمن" عالشلا هلع نايل سرا راف هن يعاف هلحااندذا دق

 ”ىكتم وهو هحور ضب.ةف هاصء ىلع اًمكتم ىلصي هفوجىف ناءاسماقف بابه سيل ريراوقنم احرص اعل“ ىلعىا

 اوداراوح رمصلاباب اوف مم السلا ةيلءناولس رئق ليقلاكةديودلا ىهوةضرالااصعلا لك |ىتح اذكى بف هاصع ىلع
 هي ذنم تامدق هودجوذ كاذ ىلع ع ةلياواموتاكاذ اصءلاىلع ٌهيضرالا اوءضوف هنومتقو اوقرعينا

 هذهنء رفكي الفدللا نم ماهلاب وا ةكئالملا نم هتععس امتنا ولت هداقتعادنع كاذو

 ىتاوال وباب هقدصف انهاكىتانم اضيا هيفو * رظتاولءأتف ضرفااىف اذك ةهلا

 لدق ريلتلا نع ليقدم ىلع لزتا امم ”ىرب دقف اهربدىف ةأرها ىتاوا اضداح هنأ عا
 ةمر>نا ضيفلاىف لاق* دمعن نارفكقالاو رفكُم لالحم“الابزا تاروكذملا هذه



- 

 اوكا ةارودلا نو ىاثلا رفا ىف لاق ةقباسلا ىلاملاىف ىتح ةديدش نهاكلا نايا

 تلاثلاقو مهباوسحت العا ”ىش نع مهولأستالو مهلا اوةاطننالو 7 اَهلاو نيفا رعلا

 ىلانم اضيا هيفو * هيعشن٠ هكلهاو ديدشلا ىضغ هب لزأا م ىلضو مهعبت نم

 انيضئالف + ىلا عت هللا لاق

 ىلع ىا * توملا هك

 ماللا هيأع نايس

 ىا* هنو«ىلع ,هلدام + رفك لاق اهث هقدص ناف ةليل نيعبرا ةبوتلا هنع تبع *ىث نع هلأسف انهاك

 ةباد الا * نملا لدام رفك بيغلا نم هربخا اهف نهاكلا قيدصت نا اقعا| حرش ىفو
 ةضرالا ىا * ضرالا ارىادخ» لاقفدوهثريغب ةأرما جوزتلجر ناكْضاقىفو *

 ةرهشلا لكأت ةدود ىه دقتعا. هلال رفكف « در هاو' ارربمغيبو

 "دل ى اع ادفع لك أت معا لاق لجرو + ٍبيغلارعي لوسرلانا 1
 سا را الف | هدم ىزتلا ردك تفرع

 الأ رانا هلع نايم مام

 رهط ىا * نا تذيدن * م
 سنالان اكو سذ الل مه مما ِك7”"ب2<7ه :  وو يتحسس

 بيغلا معي نجلا نا معزت ثلاثلا ءزدلا هيليو ىناثلا ءزهامت
 بيغلان وللا وناكوانا 53 ةيبلقلا تاف آلان م نورسثعلاو سداسلا هلوا

 نيهملا تاذعلا ق اوم لام هي ىحاص راصحدر لأ ده ن هللادب ءن ىلح د ىواسملانا رفغىجعارلا لوب زف

 لرقشالا لدي ندلا نمل كدن# ناكناو اريك 8 ةيادهلا ثالكست تاكل م : هلضف مركب و«تاحاصلا متت 42 معذب نماي

 ىضاقلا مالك 00 ىلا نع تلحناو اكيد ركش ىلع ةنوعملاو 3 مطالت 1| . م مج ىف ضومخا نع نيزجام

 ةصالخ اذه فاشكلاو || انديسىلع«تايلسنلا < لء وع ةالصلا ا ىدهستو +رطاعتملا دعلا تف لوخدلا

 دقو ماقملا اذهىف مالكلا نمفشتراو *م ين نس عب ن نهو*+تام نكمل وادب كو هل 0 *تاق والا ل ضفا رهخ

 00 0 نمىلاثلاو لوألا“ ءزج عبط هم كك لا 0 , مدقت مدع امارإل م عاط مر

 ريطتلازاوج نه *مالكلا قا نء نيققدملا ةيقبل ةيدجأ 8 راس ف ةيوتااذعبرشو ةيدلا : 3 يلعل نق

 ةماهلا ةرطلا نأرقلاب ىئداحلاا ديعس ىلا انال وم+تاس ردنملا لضفلا ىلاعم هعزصب ديسشو «تاقيفلا مهر هفيلاتي

 را هنوكل : اياد هع رط ىلع ةريدمرتلا ةعيرذلاو ةيدجالا ةليسولاب تاكل اذه شماه ىلحدقو

 ىللها بهذملل قئاو» ٌ 3

 لعأ يطالع« ىالسالا || كن ع سشللاو «رظانلا نيع هير ىلاعت هاد ما ناك-الاتس
 دجا نلءاكد 2.( قودنصلا ريا نب لماكد#) ىسانا عم +رطاخللاو حورلا

 ةكرشلا ةعيطملابكالذو *ىورخالاو َى و هكا اهمها هللا لان (ىراصح هرقااىدشر

 تلذو *ىددالامايقىلااههرسشن هللاءاداءىدنفا بجر انالوم ربرحأاملاعل ةيدمحملا

 ماهفالاو داضلا ىوذ

 نط دال و مكنعو انع هللا از> + ةيضرالاو هيو 'عسأ|تاف آلا ٠ نع هللا اهظفح ءةيناوعلا ةيفاعكأا ارهطتم نكو ل 0
 ا

 ا مه ىدن :ةانيما دهم ةراظن ل "2 علان ادحا ماعلا هعفن يذل عيذصلا كلذ ىلع

 نباناطاس ترضع نء ف ىناث |١و لوالاءز زج عبط متو هب ةؤاوصل هك نسل ةمذىلع

 د ان ةعيرسشلا تءادامهاود تماد # ناخ دي هلادبع ىزاغلا ناطاسلا هناطلسلا

 «نانملا كأن وعي +نانم زلا بي رقنع ارلا رداكللا ةلاء: نجع اةخ ىلاعت هللا قفو *ناج- رلا

 ضغبو سا رهشتملا بح

 نيكل وا نيك رشملا
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 «فرشثلا ود#لاهلن هةرع*ثنه»+فااو ًامالث و سقم ناشف :-ىف في رمدلا مسار ريش

 اكو نيعماب + نيمآ نيللاعلاب ر هللدلاو «نب رهاطلا نيب ىطلا هلآو دم انديس ىلع هللا ىبصو
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